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Zpravodaj mìsta Bakova nad Jizerou

BAKOVSKO
Roèník IV

zdarma

duben 2005

MÌSTSKÝ ÚØAD INFORMUJE
CHYSTÁTE SE NA DOVOLENOU DO ZAHRANIÈÍ?
Blíží se doba dovolených, a proto bych chtìla upozornit každého, kdo se chystá
na dovolenou do zemí, kam je tøeba cestovní pas, aby si pøekontroloval jeho
dobu platnosti.
Vyhotovení nového cestovního pasu trvá pøibližnì 30 dnù, doba platnosti u
osoby starší 15 let je 10 let a jeho vydání stojí 200, -- Kè (od dubna 2005 se
vydávají již pasy s oznaèením EU). Dìti do 15 let mají cestovní pas na dobu
5 let a stojí 50, -- Kè.
Ten, kdo si vèas nevyøídí nový cestovní pas a bude chtít vycestovat, musí požádat o tzv. "RYCHLÍK" (bez strojovì èitelné zóny), jeho platnost je pouze l
rok a vydání stojí 600, -- Kè, a to i pro dìti do 15 let.
Proto doporuèuji pøekontrolovat platnost pasu vèas, a neplatit tak zbyteènì peníze navíc.
Alena Zajícová

ØIDIÈÁK V BAKOVÌ NEDOSTANETE
Výmìna øidièských prùkazù je velmi diskutovaným tématem. Na podatelnu MìÚ
pøijde týdnì nìkolik obèanù s dotazem, zda si zde mohou požádat o výmìnu øidièského prùkazu a jestli si ho vùbec vymìnit musí. Výmìnu øidièských prùkazù provádí Magistrát mìsta Mladá Boleslav, odbor dopravy a silnièního hospodáøství,
sídlící v Havlíèkovì ulici (za Dalasem). Na bakovském úøadì Vám bohužel pøijmout žádost o výmìnu øidièského prùkazu nemùžeme. Co se týká dotazù "Mìnit
èi nemìnit?" - informovala jsem se na boleslavském magistrátu, kde mi bylo øeèeno, že navrhovaná novela zákona o pozemních komunikacích zatím schválena
nebyla, tudíž platí znìní zákona, které ukládá øidièùm povinnost vymìnit si øidièské prùkazy vydané do 1.1.2001, a to nejpozdìji do koce letošního roku.
Magdalena Bulíøová

CO HLÁSÍ MÌSTSKÝ ROZHLAS?
Pro zlepšení informovanosti obèanù jsme pøistoupili ke zveøejòování rozhlasových
relací i v písemné podobì. Nejste-li v dobì hlášení doma, èi je u Vás rozhlas špatnì slyšitelný, máte nyní možnost se o obsahu "hlášení" dozvìdìt i ve vývìsce
MìÚ na zastávce, a to nejdéle hodinu po hlášení.
Magdalena Bulíøová

JARNÍ ÚKLID
Tak jsme se doèkali! Jarní sluníèko
ukázalo svou tváø. Hned je lepší nálada a chut’ do práce. S prvními jarními
paprsky roztály poslední zbytky snìhu
a vyšlo najevo, jak jsme lhostejní ke
svému okolí. Papíry, PET lahve, nedopalky cigaret, to vše bylo skryto pod
snìhovou peøinou. A tak do ulic vyrazili i pracovníci technické èety,
vyzbrojeni lopatami, košt’aty a hrábìmi. Velký kus práce všichni odvedli
na bakovských høbitovech. Bìhem tøí
dnù promìnili tyto prostory k nepoznání.
Jak s oblibou øíkává pan starosta:
"Vše je v lidech". Mnoho obèanù dává

do "pucu" nejen své zahrádky, ale
i veøejná prostranství pøed svými
domy. Doufám, že je v nás dost slušnosti na to, abychom práci nejen
"hochù" z technické èety, ale vìtšiny
obèanù ocenili a udržovali naše mìsto
èisté.
Pracovníci
technické
èety
budou, jako každý rok, objíždìt
mìsto a svážet od chodníkù pøipravené kupièky.
Akce bude probíhat prùbìžnì
v týdnu od 25.4. do 2.5.2005
Magdalena Bulíøová

KAM S TÍM?
Poslední sobota v dubnu pøipadá na 30. Opìt bude otevøeno

ROZHOVOR RÁDIA JIZERA

SBÌRNÉ STØEDISKO
odpadu v ulici 5. kvìtna, kam mùžete odvézt:

Utekl-li Vám ve støedu 20.4. rozhovor rádia
Jizera se starostou mìsta Jiøím Hiekem, mùžete si jej poslechnout v repríze v sobotu 23.4. od
16.00 hod. na frekvenci 105.7 FM.

papír, lednice, pneumatiky, plasty, hadry, elektrospotøebièe,
televize,
nebezpeèné odpady vytøídìné z komunálního
odpadu: olejové filtry, obalový materiál zneèištìný škodlivinami, olovìné akumulátory, suché
baterie, suché èlánky, záøivky, výbojky, nátìrové
hmoty, odpadní oleje, lepidla, øedidla, obaly od
sprejù a další.

Magdalena Bulíøová

PÁLENÍ ÈARODÌJNIC
Tak jako každý rok i letos si mùžeme 30.dubna s nadsázkou "vyletìt
do svìta". Je pøece èarodìjnic! Pálení ohòù je již tradièním zvykem
i v našem mìstì a okolních obcích. Na pálení èarodìjnic se chystají
všichni, a ani v Bakovì jsme nezùstali pozadu.

Tak jako loni je pøipravena hranice Na Záluèí na místì zrekultivované skládky. Naši hasièi škrtnou sirkou v pùl osmé
veèer a na pálení dohlídnou, jen ta košt`ata si musíte vzít svá.
Št’astný let!
Jaroslava Èermáková

Není proto nutno tyto vìci odhazovat do "èarodejnických" ohòù, a nièit tak životní prostøedí.
Odbor výstavby a ŽP MìÚ Bakov nad Jizerou upozoròuje na

ZÁKAZ VYPALOVÁNÍ TRÁVY
z bezpeènostních dùvodù a z dùvodu zhoršování životního prostøedí
pronikáním škodlivých látek do ovzduší.
Miluše Hanušová
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ROZPOÈET MÌSTA NA ROK 2005

KOMENTÁØ K ROZPOÈTU

PØÍJMY

Rozpoèet na rok 2005 ve výši 43. 790 tis. Kè je sestaven jako deficitní, èásteènì je kryt vlastními zdroji z fondu rezerv a rozvoje ve výši 2. 294 tis. Kè.
P øí j m y:
Pøi sestavování rozpoètu v pøíjmové èásti se vychází ze skuteènosti minulého roku a z oèekávaných pøíjmù.
Pøíjmy z daní - tvoøí nejvyšší položku pøíjmové èásti rozpoètu. Pro letošní rok jsou oèekávány v celkové výši 27. 100 tis. Kè.
V položce pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady jsou zahrnuty platby od spoleènosti EKOKOM, a.s., která dle smlouvy pøispívá mìstu na tøídìný sbìr, platby za vyúètování energií
(voda, plyn, el. energie) týkající se minulého roku, poplatky za rozhlasové relace, kopírování,
náhrady od fyzických osob za zpùsobené škody apod.
V položce pøíjmy z prodeje ostatních nemovitostí je uvažováno s prodejem kina (4. 500 tis.
Kè) a prodejem hasièské zbrojnice na Zvíøeticích (65 tis. Kè).

1. Danì
tis.Kè
z pøíjmù fyz.osob ze závislé èinnosti a funk.požitkù 5 800
z pøíjmù fyz.osob ze samostatné výdìleèné èinnosti 3 000
z pøíjmù fyz.osob z kapitálových výnosù
400
z pøíjmù právnických osob
8 500
DPH
7 500
z nemovitostí
1 900
Danì celkem
27 100
2. Poplatky za zneèišt`ování ovzduší
4
3. Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
1 990
4. Poplatek ze psù
70
5. Poplatek za užívání veøejného prostranství
40
6. Poplatek ze vstupného
40
7. Poplatek z ubytovací kapacity
80
8. Poplatek za provozovaný VHP (místní popl.)
200
9. Odvod výtìžku z provozování loterií
100
10. Správní poplatky
500
11. Splátka pùjèky STP
672
12. Pøíjmy z pronájmu pozemkù (doèasné užívání)
12
13. Odvody pøíspìvkových organizací (odpisy MŠ)
79,19
14. Odvody pøíspìvkových organizací (odpisy ZŠ)
242
15. Knihovna
40
16. Muzeum
2
17. Koupalištì (vstupné a parkovné)
50
18. Nájemné - byty
2 400
19. Pohøebnictví
55
20. Pøíjmy z pronájmu pozemkù
(DDM Praha 7, Èeský Mobil)
85
21. Nájemné - nebytové prostory
940
22. Úroky
600
23. Pøíjmy z prodeje krátkodobého a
drobného dlouhodob.majetku
7
24. Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady
101,47
25. Pøíjmy z prodeje pozemkù
50
26. Pøíjmy z prodeje ostatních nemovitostí
4 565
27. Neinvestièní pøijaté dotace ze SR v rámci SDV
1 275,9
28. Neinvestièní pøijaté dotace od obcí
170
29. Finanèní vypoøádání minulých let (PO ZŠ)
25,44
30. Pøevod z fondu rezerv a rozvoje
2 294
Pøíjmy celkem
43 790

VÝDAJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Komunikace
Chodníky
Pitná voda + kanalizace
Mateøská škola
Základní škola
Divadelní èinnost
Knihovna
Muzeum
Radnice
Poøíz., zachov.a obnova hodnot míst.kult.,
nár.a hist.povìdomí
Záležitosti církví
Místní rozhlas
Sbor pro obèanské záležitosti
Tìlovýchovná a zájmová èinnost
Koupalištì
Zdravotní støedisko
Bytové hospodáøství
Dùm mládeže
Veøejné osvìtlení
Pohøebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Sbìr a svoz komunálních odpadù
Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò
Dùm s peèovatelskou službou
Požární ochrana
Správa
Výdaje celkem

tis. Kè
3 529
600
900
1 450
3 200
290
930
84
194
480
171
180
40
3 975
520
597
2 174
40
2 332
539
1 000
150
4 635
1 788
450
346
13 196
43 790

Výdaje:
Komunikace - komunikace v Èapkovì ulici, projektová dokumentace na komunikaci Na
Návsi a Rybnièná ul., 3 nové autobusové èekárny, radlice na sníh, výdaje na dopravní územní obslužnost, dopravní znaèení a znaèení ulic, opravy komunikací na Horkách, v Chudoplesích, na Malé Bìlé, drobné opravy v Bakovì n. J., oprava komunikace na Malé Bìlé u Gûnthnerových, opravy vozového parku, náhradní díly, posypový materiál, technické prohlídky
apod.
Chodníky - oprava chodníku v Chudoplesích, drobné opravy chodníkù v Bakovì n. J., chodník na Budách.
Pitná voda + kanalizace - kanalizace v Èapkovì ulici, propustek na Malé Bìlé, zokruhování
kanalizace v ulici Riegrovì a Jizerní.
Pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organizacím:
Mateøská škola - pøíspìvek na provoz - hraèky, hrací koutky do tøíd, vybavení zahrady,
kuchyòské linky, 2 myèky na nádobí, plachta na zakrytí pískovištì, rekonstrukce pøípravných
kuchynìk, oprava chodníkù, oprava teras, malování pavilonu "A", právní služby, bezpeènostní technik, zpracování mezd a úèetnictví, nákup drobného materiálu, úèetní odpisy apod.
Základní škola - pøíspìvek na provoz - vybavení tøíd, nákup poèítaèù, zpracování mzdové
a úèetní agendy, právní služby, poplatky za televize a radia, pøíspìvek na úhradu autobusové
dopravy žákù druhých tøíd na plavání, oprava protékajícího odpadu v pavilonové budovì,
oprava okapù a svodù na hlavní budovì, vytloukárna vajec, úèetní odpisy, revize a další bìžné
opravy a údržba.
Divadelní èinnost - pøíspìvek DS TYL 210 tis. Kè, pøíspìvek TK Rytmus 80 tis. Kè.
Knihovna - provoz mìstské knihovny - nákup nových knih a èasopisù, folie, štítky na kódy,
papíry do katalogu, papír, kanceláøské potøeby, voda, plyn, el. energie, telefonní poplatky.
Muzeum - zhotovení výstavní konstrukce pro další síò, dekoraèní látka, kanceláøské potøeby,
materiál pro výstavy, vyvložkování komínových prùduchù.
Radnice - nové baterie, srážková voda, zakreslení stávajícího stavu budovy èp. 9 (2. podlaží),
koncerty poøádané mìstem, výmìna lina, oprava štítu a oplechování vikýøù.
Poøízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického
povìdomí - pokraèování v opravách kaple sv. Barbory, pamìtní desky slavných bakovských
osobností, pomník J. I. Linky.
Záležitosti církví - pøíspìvek církvi èsl. husitské 41 tis. Kè, pøíspìvek církvi øímskokatolické
120 tis. Kè na opravu kostela sv. Bartolomìje a 10 tis. Kè na poøádání koncertù v kostele.
Místní rozhlas - rekonstrukce místního rozhlasu v Èechovì ulici a v Komenského sadech,
oprava rozhlasu v Bakovì n. J.
Sbor pro obèanské záležitosti - dárkové balíèky pro jubilanty ve mìstì a pøilehlých obcích
k životním výroèím od 75 let vìku každých 5 let, od 90 let vìku každý rok, vítání obèánkù,
skonèení docházky do MŠ, docházky do ZŠ, vysvìdèení 1. roèníkù ZŠ.
Tìlovýchovná a zájmová èinnost - pøíspìvky sportovním a zájmovým organizacím, materiál na odizolování pøíèky mezi bytem správce a šatnami na stadionu, nové obklady (práce provede technická èeta za pomoci SK Bakov n. J.), dìtské prolézaèky do Chudoples, projektová
dokumentace a výstavba høištì na Malé Bìlé a za školou.
Koupalištì - je uvažováno s provozem v omezeném rozsahu (jako loni - pouze vodní plocha
ke koupání).
Zdravotní støedisko - výmìna svítidel ve spoleèných prostorách, dokonèení vodoinstalaèních
rozvodù, výmìna èerpadla, voda, plyn, el. energie.
Bytové hospodáøství - oprava komínù a støechy v Husovì ul. 372, výmìna vodomìrù Smetanova 426 a 640, oprava atiky Družstevní 875, výmìna luxfer za okna, výmìna vchodových
dveøí, malování - Pionýrù 932-933, oprava støechy Tyršova 613, vyvložkování komínù Školní 311, malování, nátìr dveøí, oprava hromosvodu, zajištìní pøístupu na støechu - Boleslavská
3, posouzení stavu prasklin štítu Linkova 15, baterie, karmy, bojlery, plynová topidla, instal.
materiál, vypracování objemové studie v zástavbì za školou, dokonèení rekonstrukce bytu
v Boleslavské 3.
Dùm mládeže - voda, plyn, el. energie, drobné opravy.
Veøejné osvìtlení - další etapa vánoèního osvìtlení (200 tis. Kè), drobné opravy VO, oprava
VO mezi železnièními mosty, oprava a výmìna stožárù a kabelového vedení Komenského
sady a Žižkova ul., rozšíøení VO na Malé Bìlé smìrem k Bítouchovu (pøevod z r. 2004), projektová dokumentace na VO v Podstráních, Chudoplesích a na Malé Bìlé, rozšíøení VO na
Malé Bìlé u mostu, rozšíøení VO v Chudoplesích, projektová dokumentace na zmìnu VO
a MR do zemì v ul. Na Návsi, rozšíøení VO v Èapkovì ulici. Nejvìtší položkou je zde elektrická energie (550 tis. Kè).
Pohøebnictví - výdaje spojené s údržbou mìstského a katolického høbitova, výsadba nové
zelenì na høbitov, výstavba další èásti kolumbária na mìstském høbitovì.
pokraè. na str. 3
2
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KOMENTÁØ K ROZPOÈTU
pokraè. ze str. 2
Územní plánování - bude zpracována projektová dokumentace vlivu na životní
prostøedí EIA (zamezení dobývacího prostoru).
Komunální služby a územní rozvoj - jsou zde zahrnuty výdaje na budovy osadních
výborù v obcích a bývalé prodejny Jednoty v Malé Bìlé, vyvložkování komína a
výmìna vodomìru v Horkách, topení v OV Chudoplesy apod.
Sbìr a svoz komunálních odpadù - týdenní svoz komunálního odpadu z popelnic, odvoz tøídìného odpadu z velkoobjemových kontejnerù, odvoz odpadu ze
sbìrného støediska, likvidace èerných skládek, ukládání odpadù na skládce
v Michalovicích, projektová dokumentace a výstavba nového sbìrného støediska
v lokalitì Pod Vápeníkovými.
Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò - nákup lavièek, odpadkových košù, koše na
psí exkrementy, nákup zelenì, kvìtin, rašeliny, úprava parkù ve mìstì a pøilehlých
obcích odbornou firmou, odbahnìní dvou rybníkù v Horkách, nákup nové sekaèky.
Dùm s peèovatelskou službou - lavièky, držáky na kola, spoleèenská hra, úklid,
pravidelné revize výtahu, mytí oken, voda, plyn, el. energie.
Požární ochrana - boty, baterky, stojany na svìtla, helmy, barvy na nátìry vrat,
vymalování garáží, natøení støechy, technické prohlídky vozidel, školení, pohonné
hmoty, voda, plyn, el. energie apod.
Správa - zajištìní chodu správy mìsta - voda, plyn, el. energie, služby pošt, telekomunikací, pojištìní majetku mìsta, právní služby, školení a vzdìlávání, nákup
programového vybavení, aktualizace poèítaèových programù, zakreslení stávajícího stavu budovy èp. 12, Bakovsko, revize a dohledová služba PCO, pøíspìvek na
stravování zamìstnancù, revize kotelny, nové webové stránky, opravy kopírek,
pokládka koberce v obøadní síni, sklenìná vitráž do oken chodby, oprava vývìsních skøínìk, výmìna oken v budovì MìÚ, pøíspìvek na jihovýchodní Asii, pøíspìvek ÈÈK na provoz "Domu péèe ÈÈK" v Mladé Boleslavi, kanceláøské potøeby, papír, odmìny èlenù rady, zastupitelstva, komisí a výborù, uvolnìných funkcionáøù, platy zamìstnancù vèetnì odvodù na sociální a zdravotní pojištìní apod.

SLOVO STAROSTY
Zvyšující se teploty smìrem k plusovým èíslùm na teplomìru jsou
neklamným znamením pøíchodu jara.
Toto krásné mladé roèní období, støídající mráz a sníh, nám všem dává
hodnì radosti a lásky, která patøí
k balzámùm života na zaèátku nadcházejícího roku. S tímto obdobím se
váže i pojem "jarní úklid". Zmínìná
blahodárná èinnost pro náš každodenní život je velice záslužná a cenìna po
celý rok. Pøísloví, aby si každý zametl pøed vlastním prahem, je v tomto
pøíkladì hmatatelné. To, že se každý
má starat o svoje okolí, je tøeba rozdìlit do dvou èástí. Je chvályhodné,
když si obèan zamete chodník pøed
vlastním domem, i když nìkdo jiný
dovolil, aby byl chodník "znectìn"

Alena Brožová

KANÁL JAKO PØEKÁŽKA
V dobì vydání tohoto èísla je již vše
zøejmì napraveno. Ale muselo to trvat
tak dlouho? To jsem se ptala nejen já,
ale mnoho obèanù mìsta, kterým
vadil (a zcela oprávnìnì) propadlý
kanál u pøejezdu u zastávky ÈD. Ten
se z neznámých dùvodù propadl,
ohrožoval øidièe, a tak mìsto zaèalo
ihned pátrat po vlastníkovi, nebot' tato
komunikace mìstu nepatøí. Èí to mùže
být? Správy a údržby silnic, plynáren

èi vodovodù?. K vlastnictví se pøiznaly Støedoèeské plynárny Praha a
musely zajistit opravu. Dlouho se nic
nedìlo, a tak mìsto urgovalo a urgovalo. Plynárny prý musely vypsat
výbìrové øízení na firmu provádìjící
opravu. Pøekvapuje vás to? Mì taky,
protože se domnívám, že se jednalo o
havárii. Ale pøedpis je pøedpis, takže,
øidièi, pozor, pøíštì to mùže být horší!

tøeba psími exkrementy, což svìdèí o
pohodlnosti a nerespektování dobrého
chování spoluobèanù. Druhá skupina
lidí si zase plete veøejné prostranství v
okolí našeho mìsta se sbìrným støediskem bez obsluhy a s trvalou otevírací dobou. Je to skuteènì hrùza, co
tito obèané vìdomì "ztrácejí" po rùzných koutech i nekoutech našeho
okolí nepotøebných a použitých vìcí.
Pøitom je zde k dispozici sbìrné støedisko odpadù, zøízené mìstem, kam
mohou obèané zde trvale žijící bezplatnì odložit vše, co už dosloužilo,
nebo pøerostlo. I zde bude pro naše
mìsto platit v pøenesené podobì "èistota pùl zdraví", a to urèitì budou
mnozí z nás rádi akceptovat. A co
Jiøí Hieke
ostatní?

JARNÍ HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Mìsto Bakov nad Jizerou a Obèanské sdružení Diakonie Broumov opìt poøádají

Jaroslava Èermáková

26. DUBNA a VE STØEDU 27. DUBNA
9.00 DO 17.00 HOD.
V BUDOVÌ BÝVALÉHO KINA V HUSOVÌ ULICI

V ÚTERÝ

V DOBÌ OD

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU PRO
POTØEBNÉ,
kam mohou obèané BEZ POPLATKU pøivézt nepotøebné
vìci, uvedené níže:
dámské, pánské, dìtské ošacení i prádlo, letní i zimní
lùžkoviny, prostìradla, ruèníky utìrky, záclony, závìsy,
látky, zbytky látek, pøíze i vlny,
nenošenou, nepoškozenou obuv,
školní a sportovní potøeby, hraèky, stany,
domácí potøeby - nádobí, talíøe, pøíbory, hrnky...
prací a èistící prostøedky, hygienické a toaletní potøeby,
knihy a èasopisy.
Pro ekologické zpracování pøijímáme:
smíšený papír (noviny, èasopisy, kartony, poškozené knihy),
jakýkoli poškozený textil.
Ekologicky zpracováváme i PET láhve, ale pouze
bílé, modré a zelené. Mohou být s uzávìry, ale
sešlápnuté, a balené zvlášt', oddìlenì od ostatního
materiálu.

HØBITOVY MAJÍ NOVÉHO SPRÁVCE
Jak jste se mohli v minulém èísle
doèíst, mìsto vypsalo výbìrové øízení
na obsazení místa správce høbitova.
Do nìj se pøihlásilo sice šest uchazeèù, ale na úøad se jich dostavilo jen
pìt. Dva bakovští, jeden z Bítouchova, dva z jiných obcí. Všech pìt se
zúèastnilo prohlídky obou høbitovù
i bytu k této práci náležejícímu. K ústnímu pohovoru se však rozhodli jen
ètyøi. Novou správkyní se stala paní

Marcela Machatová, která již k mìstu
do pracovního pomìru nastoupila.
Sice zatím na zkušební dobu, ale doufáme, že o høbitovy a parky bude
peèovat tak dobøe, jak je nyní na jaøe
upravila technická èeta mìsta. Chceme zlepšit i informovanost návštìvníkù høbitovù, takže v nejbližší dobì
bude umístìna u høbitova vývìsní
skøíòka s rùznými informacemi.

Z dùvodù zpøísnìných hygienických a ekologických
zákonù a norem NEMÙŽEME PØIJÍMAT: obnošenou obuv, staré lednièky, sporáky, starý polstrovaný
nábytek a matrace, staré gauèe a køesla s pery a jiné vìci, které mohou být v rozporu se zákonem o odpadech.

Jaroslava Èermáková
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CO SCHVÁLILO BØEZNOVÉ ZASTUPITELSTVO
Zastupitelstvo mìsta na svém zasedání dne
30.3.2005
7) Projednalo a bere na vìdomí zákon è. 96/2005
Sb., tj. novelu zákona o støetu zájmù è. 238/1992 Sb.,
a vzhledem k tomu, že do souèasné doby nebylo
vydáno rozhodnutí Ústavního soudu Èeské republiky
k podaným žalobám proti tomuto zákonu, jednání ve
vìci zániku mandátu neuvolnìných zastupitelù, kterých se zákon týká, tj. øeditelek ZŠ a MŠ, zatím pøerušuje, nebot' dnešní rozhodnutí o zániku mandátu by
bylo již nezvratné a bude respektovat rozhodnutí
nadøízených orgánù (poètem hlasù 18-0-1).
8) Schvaluje hospodaøení mìsta Bakov nad Jizerou k 31. 12. 2004 vèetnì komentáøe (poètem hlasù
19-0-1).
9) Schvaluje "Zprávu o výsledku pøezkoumání
hospodaøení mìsta Bakov nad Jizerou za r. 2004"
(audit). Závìr z pøezkoumání: Pøi pøezkoumání podle
§ 2 a § 3 zákona è. 420/2004 Sb., v platném znìní: ve
smyslu ust.§ 10 odst. 3 písm. a) zákona è. 420/2004
Sb., v platném znìní nebyly zjištìny nedostatky
(poètem hlasù 19-0-0)
10) Schvaluje rozpoèet mìsta Bakov nad Jizerou
na r. 2005. Rozpoèet je nedílnou souèástí usnesení
(poètem hlasù19-0-0).
11) Schvaluje "Zásady používání sociálního
fondu" a jeho rozpoèet na r. 2005 (poètem hlasù 190-0).
12) Schvaluje hospodaøení PO MŠ Bakov nad
Jizerou za r. 2004 a rozdìlení zlepšeného hospodáøského výsledku do jednotlivých fondù tak, jak byly
navrženy a pøedloženy zastupitelstvu (rozdìlení prostøedkù do fondù je nedílnou souèástí usnesení)
(poètem hlasù 18-0-1).
13) Schvaluje odpisový plán PO MŠ Bakov nad
Jizerou a uložení odvodu z odpisù na úèet mìsta tak,
jak byly pøedloženy (poètem hlasù 19-0-0).
14) Schvaluje hospodaøení PO ZŠ Bakov nad
Jizerou za r. 2004 a rozdìlení zlepšeného hospodáø-

ského výsledku do jednotlivých fondù tak, jak byly
navrženy a pøedloženy zastupitelstvu (rozdìlení prostøedkù do fondù je nedílnou souèástí usnesení)
(poètem hlasù 18-0-1).
15) Schvaluje odpisový plán PO ZŠ Bakov nad
Jizerou a uložení odvodu z odpisù na úèet mìsta tak,
jak byly pøedloženy (poètem hlasù18-0-1).
16) Schválení pøíspìvkù na r. 2005 sportovním
a zájmovým organizacím.
Spo rt o v n í o rg a n i za ce:
TJ Sokol Bakov nad Jizerou
310 tis. Kè
SK oddíl kopané Bakov nad Jizerou
190 tis. Kè
LTC Bakov nad Jizerou
85 tis. Kè
Vodácký oddíl Štiky Bakov nad Jizerou 5 tis. Kè
FC Total Slavík Bakov nad Jizerou
40 tis. Kè
Kynologický klub Bakov nad Jizerou
10 tis. Kè
Karate Kobu Bakov nad Jizerou
10 tis. Kè
650 tis. Kè
Celkem
Zá j m o v á èi n n o st :
OV Buda
0,5 tis. Kè
OV Horka
1 tis. Kè
OV Chudoplesy
1 tis. Kè
Dinosauøi Bakov nad Jizerou
10 tis. Kè
SDH Bakov nad Jizerou
15 tis. Kè
SDH Buda - Horka
3 tis. Kè
Baráèníci Trenèín
3 tis. Kè
Baráèníci Malá Bìlá
20 tis. Kè
Svaz postiž.civil.chorobami Bakov n.J. 2 tis. Kè
Školní sportovní klub pøi ZŠ
8 tis. Kè
Bakovský pùlmaratón
5 tis. Kè
Støedoèeský svaz KARATE Ml. Bol.
1 tis. Kè
Okr.sdruž.pro pomoc ment.postiž.Ml.Bol. 1 tis. Kè
Fond ohrožených dìtí Praha
2 tis. Kè
Asociace rodièù zdr.postiž.dìtí Ml.Bol. 1 tis. Kè
Boleslavský deník Mladá Boleslav
1 tis. Kè
74,5 tis. Kè
Celkem
(poètem hlasù 19-0-0).

17) Schvaluje finanèní pøíspìvek ve výši
20.000,- Kè na financování publikace "Mladá Boleslav - mìsto a jeho historie, historie a souèasnost
automobilismu" (poètem hlasù 18-0-1).
18) Schvaluje smlouvu o spolupráci v rámci projektu Cyklotrasy Mladoboleslavska (partnerská
smlouva) za podmínky, že se akce uskuteèní deklarovaným zpùsobem (poètem hlasù 19-0-0).
19) Schvaluje pronájem èásti pozemku è. 612/l
v k. ú. Bakov nad Jizerou DDM Praha 7 za stejných
podmínek stanovených v NS pro rok 2004 (poètem
hlasù 19-0-0).
20) Schvaluje prodej èásti pozemku parc.
è. 357/7 v k. ú. Bakov nad Jizerou manž. Václavu
a Danuši Grünwaldovým, Žižkova ul., Bakov nad
Jizerou, za podmínek stanovených pøedbìžným ujednáním za smluvní cenu a následné uzavøení kupní
smlouvy (poètem hlasù 18-0-1).
21) Schvaluje prodej èásti pozemku parc.
è. 831/8 v k. ú. Bakov nad Jizerou, smìny èásti
pozemku parc. è. 831/8 za èást pozemku parc.
è. 831/7 a zøízení vìcného bøemene práva jízdy
a chùze a dále umístìní jímky na pozemku parc.
è. 831/8 s následným uzavøením kupní a smìnné
smlouvy a smlouvy o zøízení vìcného bøemene za
podmínek stanovených pøedbìžným ujednáním za
smluvní cenu SD Jednota Mnichovo Hradištì
(poètem hlasù19-0-0).
22) Schvaluje , aby se žadatelé o zmìnu územního plánu mìsta finanènì spolupodíleli na jeho vyhotovení. Výše úhrady bude stanovena procentuálnì
v návaznosti na obtížnost provádìné zmìny. Finanèní èástka bude uhrazena formou finanèní zálohy
a v pøípadì, že dojde k vyøazení lokality ze zmìny
ÚP, bude finanèní záloha žadateli vrácena.Ukládá
odboru VŽP informovat žadatele o zmìnu ÚP a po
dohodì s právníkem pøipravit podklady pro uzavøení
smlouvy (poètem hlasù 19-0-0).
Jaroslava Èermáková

JARO V DPS

PRÙVODCE BAKOVSKÝM KRAJEM

To je název nové internetové prezentace mìsta Bakov nad Jizerou, která byla
vypuštìna do svìta v pondìlí 18. dubna 2005.
I když se stránky ještì nacházejí v intenzivní výstavbì, najdete zde zatím vše, co
se týká "chodu mìsta a mìstského úøadu". Postupnì budou doplòovány i o spoustu informací o našem bakovském kraji, protože jak sám autor stránek v úvodu
øíká: "Èasto hledáme nové v cizích zemích, aniž bychom vìdìli o tom, co by
nám mìlo být nejbližší, o své rodné zemi, o místì, kde žijeme." Celý projekt by
mìl být dokonèen v záøí 2005.
Jiøí Hieke
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Svátky jara oslavili také naši starší
spoluobèané v domì s peèovatelskou
službou.
Program plný veselých písnièek a scének si pro nì pøipravily dìti z mateøské, základní a základní umìlecké
školy. Dìti z mateøské školy pøedaly
všem obyvatelùm malé dárky, které
pro nì vyrobily.
"Svìt je nádherná kniha, ale nemá
cenu pro toho, kdo neumí èíst."
Co jiného než svìt by mohlo být téma-

tem besedy s cestovatelem Alešem
Kyselou, která se uskuteènila v DPS
v mìsíci dubnu. Snad nám jeho pestré
zkušenosti napomohly odhalit další
z mnoha tajù naší planety, uvìdomit si
rozmanitost pøírody. A snad mùžeme
obrátit opìt jeden z listù knihy zvané
"svìt" s pocitem, že jsme zase o nìco
lepší ètenáøi.

Na cestì z teplých krajin se v Bakovì
zastavil 23.bøezna èáp. Zøejmì znaven dlouhým letem se uvelebil na
veøejném osvìtlení a pozoroval
ruch na námìstí. Po pár minutách oddechu vzlétl, zakroužil
nad námìstím,
jako by

mapoval situaci ve mìstì a byl
pryè. Kolikpak "klouèkù" nám
asi letos pøinese?

Tat'ána Dvoøáková

Magdalena Bulíøová
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60. VÝROÈÍ OSVOBOZENÍ
jeho zástupcem rtm. Topinka. RNV
zaèal pracovat na seznamu místních
Nìmcù a zdejších kolaborantù, kteøí se
zjevnì negativnì projevili na èeském
národì.
Koneènì nadešel 5. kvìten 1945. V
Praze vypuklo povstání, které se stalo
otevøeným signálem pro samostatný
postup RNV v jednotlivých místech.
Brzy po hlášení pražského rozhlasu o
pomoc vbíhá nìkolik mladíkù do úøadovny mìstského úøadu, kde strhávají
nìmecký nápis, vyhazují Háchùv a Hitlerùv obraz na dlažbu a rozbíjejí bustu
tohoto pøedstavitele Tøetí øíše. Ve stejné
dobì se schází v malém salonku restaurace Radnice RNV, který byl rozšíøen o
J. Krále, J. Kupce, mlynáøe z Rybního
Dolu, a F. Žofku, J. Doubu. Spoleènì
bylo pøipraveno provolání k obèanùm
mìsta, v nìmž bylo oznámeno, že veškerou moc ve mìstì pøejímá RNV. Zároveò byli obèané vyzváni ke klidu a k
poøádku. Celé prohlášení bylo vysíláno
mìstským rozhlasem, který narychlo
zinstaloval V. Frinta. Záhy se v ulicích
objevují poøádkové hlídky s rudými páskami na rukávech.
Po druhé hodinì se scházejí vybraní
èlenové RNV v hotelu "U Vìnce" s
nìmeckým komisaøem Thomou, který
byl oficiálním pøestavitelem nìmecké
moci ve mìstì. V Bakovì byla v té dobì
dislokována nìmecká posádka o síle asi
3O mužù a tøí dùstojníkù. Pøesto hejtman Thoma uznal právo èeského národa
ne své vlastní sebeurèení, avšak s podmínkou, že se RNV zaruèí nepodniknout
žádnou bojovou akci proti stávající
nìmecké moci.
Již brzy po poledni se do mìsta
dostavila spojka revoluèní gardy z
Debøe, která žádá velitele zdejší èeské
vojenské posádky o pomoc. Kpt. Šnajdr
musí však žádost odmítnout, protože
nemá k dispozici dostatek zbraní. K
Debøi se totiž po železnièní trati blížil od
Mladé Boleslavi nìmecký ešalon, plnì
naložený vojenskou technikou a osazený poèetnou vojenskou sestavou o síle
asi 1100 mužù, kteøí po sobì zanechali
mrtvé na hlavním boleslavském nádraží.
V Dalešicích musel vlak zastavit, nebot'
zde byla pøerušena trat'. Varoval je podhrádecky obèan Zavadil, který byl
nìmecké národnosti.
Pod pohrùžkou smrti byli na úpravu
trati nahnáni èeledínové dalešických
sedlákù a trat' zprùjezdnili. Z Bouèí,
zalesnìném svahu mezi Bradlcem a
Chudoplesy, narušovala úpravu trati a
osádku vlaku støelba z kulometu kosmonoských gardistù. Nìmecké zbranì brzy
kulometné hnízdo umlèely a navíc støelbou zapálily hospodáøské stavení u Bergrova pøívozu, jež zaèalo hoøet. Nìmeètí vojáci, hluèní, sebevìdomí nacisté,
byli zpití alkoholem, a tak neovládali
své vlastní smysly. Pøed nìkolika okamžiky zastøelili v dalešické stráni Viléma Ortlíka, železnièáøe, u nìhož pøi
osobní prohlídce našli revolver. Po opravì tratì se vlak dále šinul k bakovskému
hlavnímu nádraží. Vpøedu na náraznících sedìli jako rukojmí dalešiètí èeledínové a strojvùdce Danda, pocházející z
Mnichova Hradištì. Vlak se pomalu blížil k hlavnímu nádraží, když z okna
Markova hostince v Podhradí zaèala

SLAVNOSTNÍ VEÈER A PIETNÍ AKT
Uplynulo již dlouhých šedesát let od konce II.svìtové války. Pro mnohé
z pamìtníkù je to vzpomínka stále živá, nìkteøí z nás válku nezažili a
znají ji pouze z vyprávìní, z knih, z filmù, z historických pramenù.
Toto slavné výroèí si pøipomeneme ve ètvrtek 5. kvìtna od 18.00
hodin

SLAVNOSTNÍM VEÈEREM
NA RADNICI,
který poøádá mìsto Bakov nad Jizerou ve spolupráci s mateøskou a
základní školou.

PIETNÍ AKT
k uctìní památky padlých ve II.svìtové válce pak probìhne dne
7. kvìtna od 14.00 hodin na mìstském høbitovì.
Všichni jste mìstem srdeènì zváni.
Jaroslava Èermáková

BAKOV 1945
Druhá svìtová válka náleží svou
krutostí k nejstrašnìjším obdobím v lidských dìjinách. Nìmecký nacismus, italský fašismus èi japonský militarismus
rozpoutaly váleènou bouøi, která se
dotkla témìø všech svìtadílù. Válka pøivodila strašlivé útrapy milionùm lidí, z
nichž plných padesát milionù se stalo její
obìtí. V bojích proti Nìmcùm, v nìmeckých koncentraèních táborech, pøi bombardování továren a mìst èi v jiných situacích zahynulo 360 tisíc Èechù a Slovákù, mezi nimiž náleží i èestné místo 37
obìtem pocházejících z Bakova a jeho
okolí. S hlavou sklonìnou a s pokorou
proto pøicházíme každoroènì v Den
osvobození na bakovský mìstský høbitov,
abychom vzdali èest všem padlým za naši
svobodu a podìkovali vojákùm Rudé
armády, našim tehdejším osvoboditelùm.
V následujících øádcích si pøipomeòme
poslední dny této války v našem mìstì a
v jeho okolí.
Po dobu nenávidìné šestileté
nìmecké okupace nepøihlíželi obèané
Bakova a jeho okolí k øádìní nìmeckých nacistù se založenýma rukama.
Stavìli se na odpor, kolportovali letáky,
sabotovali výrobu pro nìmeckou øíši,
šíøili nenávist k Nìmcùm èi jinak se
protivili hrùzné cizí nadvládì. Z celého
Bakovska byly gestapem pozatýkány,
krutì vyslýchány desítky obyvatel, z
nichž 23 obèané pak trpìli v nìmeckých žaláøích èi v koncentraèních táborech.
Za války vznikaly i na Bakovsku
ilegální odbojové skupiny zamìøené na
boj proti okupantùm. Svou aktivitu vyvíjely pøedevším v konci války. Už v létì
1944 se na popud SVO v Mladé Boleslavi (Sovìtská vojenská organizace v èele
s majorem Kostarevem) ustavuje
v Bakovì odbojová skupina kolem kpt.
Šnajdra, který kolem sebe shromažïuje
spolehlivé spolupracovníky, jako rtm. M.
Topinku, bratry M. a V. Vìtvièkovy, B.
Žofku, A. Šikala, J. Bureše z Rybního
Dolu a Zd. Blažka. Po shozu sovìtské

zpravodajské skupiny Volk, vedené
majorem Chranovskim, u Hrubého Lesnova na Èeskodubsku 17. bøezna 1945 se
bakovská skupina rozšiøuje o další
osvìdèené pracovníky, jako byli J. Hašlar z Trenèína, K. Jiøièka, E. Procházka,
V. Štorch z Nové Vsi, MUDr. L.Branda,
J. Linhart, J. Kuèera a celá øada spolupracovníkù z jejich okolí. Rozšíøená skupina pøebírá po dohodì s mjr. Volkem
krycí jméno Beran. Jejím hlavním úkolem bylo dodávat dennì nezbytné údaje
o pohybu a rozmístìní nepøítele, o
posádkách, letištích, skladech, o prùjezdu vojenských vlakù bakovským nádražím. Beran dennì vyhodnocuje všechny
získané zprávy, pøekládá je do ruštiny a
po spojkách posílá do štábu mjr. Volka,
umístìného v Janeèkovì chalupì na
Zásadce (za hradem Valeèov), kde si tato
zpravodajská skupina zøídila svùj štáb.
Odtud pak putují zprávy prostøednictvím
radiového vysílání do štábu ukrajinského
frontu maršála Konìva.
Postup Rudé armády od východu a
západních spojencù se od poèátku dubna
1945 urychloval. V osvobozených Košicích zasedala 4. dubna nová èeskoslovenská vláda v èele s pøedsedou Z. Fierlingerem a vyhlásila Košický vládní program. Jeho prvoøadým úkolem bylo
osvobození vlasti od fašistù a na svobodném území zøizovat národní výbory. V
Bakovì byl ustaven Revoluèní národní
výbor (RNV) 8. dubna ve složení: S.
Bartoníèek, B. Beèka, J. Bureš, A. Havel,
J. Kuèera, E. Nevyhoštìný, J. Odnoha, V.
Resl. J. Šulc, O. Švarc, J. Turek, M. a V.
Vìtvièkové. Svou první, ještì ilegální
schùzku uspoøádal v noci z 26. na 27.
dubna v domì è. 634 ve Svatojánské
ulici u Odnohù. Pøedsedou byl zvolen
A. Havel, jeho zástupci V. Resl a S. Bartoníèek. Vedoucím mìstského úøadu byl
ustanoven J. Kuèera, velitelem bezpeènostní a poøádkové služby strm. Šulc,
zásobováním byli povìøeni J. Odnoha a
J. Bureš, doprava byla svìøena J. Turkovi a S. Bartoníèkovi. Velitelem místní
vojenské posádky byl urèen kpt. Šnajdr,
5

mávat bílým praporem Nìmka, ubytovaná v hostinci. Esesáci ji bez otálení
zastøelili. Vlak zastavil vlevo od hlavní
nádražní budovy. Vstøíc mu vyšli pøednosta Pávek a Sudet'ák Èihaø (byl dislokován na nádraží nìmeckou správou
ještì se ètyømi dalšími vojáky, vìtšinou
též Sudet'áky). Velitel nìmeckého vlaku,
obsazeného vìtšinou Sudet'áky, naléhal
na pøednostu, aby po nutném ošetøení
lokomotivy v depu, doložení uhlí a
nabrání vody vlak neprodlenì vyjel dál
na sever ve smìru na Èeskou Lípu, kde
mìlo jeho osazenstvo za úkol zabránit
prùjezdu Rudé armády od Berlína na
Prahu. Nìmci byli nedùtkliví, nebot' pracovníci v depu s prací otáleli a navíc
chybìl strojvedoucí, který by se uvolil k
nástupu na lokomotivu. Opilí vojáci reagovali na každý vnìjší podnìt. Zahájili
støelbu po všem, co jim bylo podezøelé.
Støelba doléhala i do mìsta. Ve Štefanikovì ulici (dnes 5. kvìtna) padl mladý
Stanislav Dvoøák, strojvùdce na železnici, pøímým zásahem do hlavy. Opodál
byl tìžce zranìn trenèínský Rudolf
Cihláø, další železnièáø. Zvuky støelby
ze samopalù a pušek narušily jednání
mezi èeskou a nìmeckou stranou v hotelu U Vìnce. Hejtman Thoma ubezpeèil
pøítomné svou zárukou a vydal svým
podøízeným nìkolik pøíkazù. Sám pak
vybìhl do Linkovy ulice se samopalem
v rukou a vydal svému podøízenému
povel k vystøelení nìkolika barevných
raket, které upozoròují oddíl SS, že je ve
mìstì klid. Hlídky SS se však chtìjí pøesvìdèit o situaci, a proto se znovu pøibližují k mìstu. Hejtman Thoma je však
odvrací a zasahuje též proti nìmecké
hlídce, která dorazila do mìsta na kole
a napadla jednoho z Bakovákù (V.Resla)
Teprve k veèeru, kdy se podaøilo
sehnat strojvùdce, vojenský ešalon
opouští hlavní nádraží. Vypravil ho po
dlouhé dobì až výpravèí O. Mach, který
nastoupil noèní službu. Až do stanice
Bezdìz jej tlaèila další mašina. V Bezdìzi èást osádky vystoupila a vyložila
potøebnou techniku, zbytek pokraèoval
do Doks, kde jeho pout' skonèila. Vojáci
se rozutekli do okolních lesù a jen na
noc se stahovali do mìsta a okolních
vesnic za jídlem.
V nedìli 6. kvìtna v dopoledních
hodinách dorazila do Bakova zpráva, že
øízení ONV v Mladé Boleslavi se ujímá
dr. Kvasnièka, jemuž pøedal nìmecký
hejtman veškerou moc. ONV vyzývá
obyvatelstvo ke klidu a k respektování
pokynù pøíslušných národních výborù.
Ve mìstì zasedá RNV, který též usmìròuje èinnost pøíslušných orgánù ve vedlejších obcích. Hejtman Thoma ujistil
RNV, že se nìmecké vojsko stáhne do
svých ubikací (U Vìnce a v hostinci u
Volmanù) a bude je støežit. Bylo stanoveno, že za poøádek ve mìstì ruèí RNV
prostøednictvím èetnictva, Národní støelecké gardy a dobrovolníkù, viditelnì
oznaèených páskami. Nepøetržitì je udržováno spojení s partyzánskou skupinou
mjr. Volka. RNV vydává prohlášení, v
nìmž vyzývá obyvatelstvo ke klidu, aby
nedošlo ke zbyteènému krveprolití,
nebot' okupanti mají dostatek moderních
zbraní proti holým rukám èeských obèanù.
dokonèení pøíštì

-áø
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ROZHOVOR S ...
Válka - slovo, pøi kterém nám zatrne.
Jiné je to však, když se odehrává mimo
nás, v jiné zemi, daleko od nás.
V posledních letech jsme však byli
a jsme svìdky váleèných konfliktù
v rùzných èástech svìta, nìkteøí naši
spoluobèané se jich dokonce zúèastnili
napø. jako èlenové speciálních vojenských jednotek v Chorvatsku, v Iráku,
ale poøád to je jinde.
Avšak II. svìtová válka, která skonèila
pøed šedesáti lety, pøinesla útrapy nejen
milionùm lidí na celém svìtì, ale bytostnì se dotkla i obèanù naší zemì, našeho
mìsta. Moje generace válku naštìstí
nezažila, ale moje matka dodnes vzpomíná, jak jako sedmnáctiletá dívka vítala na Malé Bìlé a v Nové Vsi sovìtské
vojáky. S tím, jak probíhal konec války
v našem mìstì se mùžete seznámit na
jiném místì Bakovska v èlánku PhDr.
Vladimíra Bednáøe, našeho místního
historika a spisovatele.
I mne velmi zaujalo to, co se v posledních váleèných dnech v Bakovì a okolí
dìlo, jak zde probíhal konec války. Pøitom jsem se doèetla, že tøi obèané byli
7. kvìtna 1945 Nìmci zajati a krátce
vìznìni v Bìlé pod Bezdìzem. Byli to
František Profeld, Zdenìk Blažek
a Jaromír Štìpánek. Mìla jsem to štìstí, že poslední jmenovaný
ING. JAROMÍR ŠTÌPÁNEK
žije stále v našem mìstì a byl ochoten
mi pøed obìdem poskytnout krátký rozhovor.
Pane inženýre, jak Vy osobnì jste
prožíval konec II. svìtové války?
Bìhem války jsem odmaturoval, ale

protože byly vysoké školy zavøené,
nemohl jsem dále studovat a šel jsem
pracovat. Koncem války jsem byl dva a
pùl roku jako roèník 21 totálnì nasazen
v Nìmecku u firmy Karl Zeise, Jena.
Jak jste se tedy stal zajatcem
v Bakovì nad Jizerou?
Musím to uvést na pravou míru. Byl
jsem sice totálnì nasazený, ale protože
jsem byl déle nemocný, dostal jsem
propustku domù, a tak se stalo, že jsem
poslední váleèné dny prožil v Bakovì.
K našemu zajetí nedošlo pøímo v Bakovì, ale u mostu na Malé Bìlé, kam jsme
se vydali za hluboké noci s Profeldem
a Blažkem na základì rozhodnutí revoluèního výboru na prùzkum, mìli jsme
s sebou pušky. Veøejné osvìtlení tehdy
nefungovalo, navíc bylo naøízeno
povinné zatemnìní. Za mostem a za
hospodou byli ukrytI ozbrojení Nìmci
a ti nás zajali pøesto, že jsme zachová-

vali maximální opatrnost.
Co se dìlo po Vašem zajetí?
Byli jsme odzbrojeni a nejdøíve nás
drželi na Malé Bìlé v hospodì "U
Anny“, pak jsme byli odvezeni do Bìlé
pod Bezdìzem, kde nás drželi a hlídali
v jedné školní tøídì.
Jak se k Vám Nìmci chovali, kolik
Vás tam celkem bylo? Co se Vám
honilo v hlavì?
Musím øíci, že se k nám chovali slušnì,
dali nám i najíst. Byli jsme tam jen my
tøi a nìmeètí vojáci, kteøí nás hlídali..
Na co jsme tehdy mysleli? Nevìdìli
jsme, co s námi bude, jestli se vrátíme
domù, urèitì jsme mìli i strach, ale rozhodnì jsme to pøed sebou nedávali
najevo. Vìdìli jsme, že konec války se
blíží a vìdìli to i Nìmci.
Bylo Vaše propuštìní nìjak podmínìno, chtìli po Vás v Bìlé nìco?
Ne, v Bìlé nám nekladli žádné podmín-

ky. Teprve po našem propuštìní 8. kvìtna jsme se dozvìdìli, že došlo k výmìnì nás tøí za Nìmce zajaté v Bakovì.
Jedním z nich byl i hejtman Thoma.
Kolik Vám v té dobì bylo let?
Mnì bylo 23, zbývající dva zajatí byli
starší. Zdenìk Blažek padl 14. kvìtna
v Doksech, když spoleènì s dalšími
Bakováky jeli zajistit pohonné hmoty,
kam se po válce dostal Profeld nevím.
9. kvìtna došlo k bombardování
Mladé Boleslavi. Pamatujete se na
to, nebo jste to pøímo zažil?
Pamatuji si, že toho dne jsemse svým
kamarádem Josefem Müllerem, který
byl také Sokol, pøišroubovával na
budovì sokolovny znovu sochu sokola,
když zaèalo bombardování Mladé
Boleslavi. Pøesto, že jsme byli na støeše, bombardování jsme pouze slyšeli,
ale pøímo nevidìli.
Bakovu se to naštìstí vyhnulo. 10.
kvìtna pak pøišli do Bakova Rusové
a mìsto osvobodili.
Pane inženýre, co jste dìlal po skonèení války?
Po válce se otevøely vysoké školy, a tak
jsem zaèal studovat Vysokou školu
ekonomickou v Praze, teï jsem ekonom v dùchodu. Oženil jsem se, mám
dva syny a celý svùj život jsem prožil
v Bakovì nad Jizerou. Válku bych už
ale nikdy zažít nechtìl.
Podìkovala jsem stále se usmívajícímu
Ing. Štìpánkovi za rozhovor, popøála
dobrou chut' a ztotožnila se s jeho pøáním. Ani já nikomu z nás nepøeji válku
zažít.
Jaroslava Èermáková

KULTURNÍ DÌNÍ
STEZKAMI DOMOVA

MUZEUM A ROK 1945

V minulých dnech se objevila na pultech bakovských prodejen opìt kniha bakovského rodáka dr.
Vladimíra Bednáøe Stezkami domova.
Nejde o nové vydání, nýbrž jen o zbytek prvního
vydání, které bylo na èetnou žádost místních ctitelù
historie a vlastivìdy svázáno do pevných desek.
Jedná se jen o nìkolik desítek kusù. S dalším vydáním autor nepoèítá. Cena knihy je 230 Kè.

V pátek 6.5.2005 chystáme otevøení výstavy k událostem v Bakovì v konci
války pod názvem
"ÈTYØICÁTÝ PÁTÝ".
O pøesné hodinì zahájení výstavy Vás budeme informovat ve vývìsních skøíòkách mìsta a mìstským rozhlasem.
Muzeum je otevøeno každý víkend mezi 10 - 12 a 14 - 16 hodinou.
-áø

Magdalena Bulíøová

POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ
BOHOSLUŽBY
Srdeènì vás zveme na slavnostní bohoslužby konané
u pøíležitosti

85. výroèí vzniku

CÍRKVE

ÈESKOSLOVEN SKÉ HUSITSKÉ V

BAKOVÌ N. J.,

které se uskuteèní
v nedìli
24. dubna
ve sboru Prokopa Velikého
od 11 hodin.

DIVADELNÍCI CHYSTAJÍ PREMIÉRU

NÁHRADNÍ PØEDSTAVENÍ

Je sice teprve duben, ale pøesto se již nezadržitelnì blíží
datum, které je pro nás, ochotníky, a doufáme, že i pro naše
publikum, velmi významné.
V pátek 27. 5. 2005 se v tradièním èase v 19.30 hodin na tradièním místì v sále radnice uskuteèní premiéra komedie
"Prolhaná Ketty".
Tato hra založená na situaèní komice s tøemi nemluvòaty je
pøíjemnou uvolòující zábavou na poslední kvìtnový páteèní
veèer. V režii zkušené Mgr. Magdy Melicharové se pøedstaví známé tváøe bakovského souboru: Magda Fantová, Vlasta Šléglová, MUDr. Vlasta Bobková, Dana Janeèková, Mgr.
Ivana Kavanová, Miloslav Masopust, Filip Novák a Stanislav Melichar ml. Pøedprodej vstupenek bude také na tradièním místì v prodejnì kvìtin "Flora" na zastávce.
Filip Novák

Rada starších CÈSH

Náhrada za vystoupení amatérského souboru Divadelní sdružení "Jiøí" Podìbrady dne
8. 4. 2005 není zatím známa. Termín pøípadného jiného pøedstavení bude zveøejnìn
mìstským rozhlasem a na plakátovacích
plochách ve mìstì.
Filip Novák
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MALOBÌLŠTÍ BARÁÈNÍCI
VELIKONOÈNÍ PONDÌLÍ
Už nìkolik let jsme pøemýšleli o tom, jak obohatit Velikonoèní pondìlí, když už obchùzka v
krojích je ponìkud okoukaná. Nápad jsme
mìli, jen ho realizovat. Èasovì a pocitovì se
shodnout se Šafránem. A tak jsme na tom zaèali pracovat už o Vánocích. A vyplatilo se. Upozornili jsme naše kolegy z Jablonce nad Nisou,
že Velikonoce na vesnici jsou prostì nejlepší.
Po prožitém Velikonoèním pondìlí na Malé
Bìlé a v Nové Vsi u Bakova nám soubor
Šafrán tato slova potvrdil.
V nedìli veèer jsme netrpìlivì, jak jinak,
v hospodì v Nové Vsi, èekali, až se z Prahy,
kde mìl vystoupení, dostaví soubor Šafrán
v hojném poètu. Sice jim to chvíli trvalo, ale
po 22. hodinì veèerní jsme se koneènì doèkali a celý soubor byl pohromadì. Následovala
rychlá veèeøe a rozdìlení do dvou skupin.
Jedna èást spala na Malé Bìlé a druhá v Nové
Vsi. Ovšem než došlo na spaní, vyprávìlo se
plno zajímavých, ale hlavnì úsmìvných historek, a to až do dvou do rána. Budíèek byl pak
v 6,30 hodin. Zdá se Vám to brzo? Kdepak!
Bylo to tak, tak akorát. Na osmou hodinu byli
totiž nahlášeni novináøi, a tak všichni museli
být nachystáni v krojích a hlavnì s hudebními
nástroji. Do ulic malebných vesnic se tak
vypravil rovnou celý prùvod, který èítal 26
krojovaných osob ze souboru Furiant a Šafrán.
Hrálo se, zpívalo, mrskalo, pilo, jedlo a bylo
moc veselo.
Po obìdì se pak celé lajsko, obohacené ještì
o dívky z Furiantu, které dopoledne oèekávaly
koledníky ve svých domovech, pøesunulo "pro
zmìnu" opìt do restaurace Jizera v Nové Vsi,
kde se hrálo a tanèilo do podveèerních hodin.
To už se ale k tomuto seskupení pøidal i místní
Martin Šimùnek se svou harmonikou a doprovázel tak dvoje housle, dvì flétny a vozembouch.
Takhle si pøedstavujeme pravé Velikonoce.
Nejen plné košíky dobrot, které si dìti(také
krojované) vykoledují, ale i hudba, tanec, zpìv
a obrovské pøátelství mezi Šafránem a Furiantem. To je pak ta pravá pohoda a veselost. Už
se tìšíme a Vy s námi na 21. kvìten, kdy se
budou konat Staroèeské máje a tyto soubory se
zase sejdou!!!

VELIKONOÈNÍ PLES
Stalo se tradicí, že na konci bøezna poøádá obec
baráèníkù Malá Bìlá za vydatného pøispìní souboru Furiant svùj ples. Nejinak tomu bylo i letos,
a to i pøesto, že jsme se zrovna trefili do Velikonoc. Køest'ané nám jistì prominou, že naše veselí ponìkud odporovalo církevním tradicím….
Pøípravy na ples zaèaly už dávno dopøedu. A ne
až v sobotu ráno, kdy se celý soubor sešel

v sále restaurace Jizera v Nové Vsi, aby ho
jako každoroènì nádhernì nazdobil. Bylo to
celkem jednoduché, téma bylo na místì, a tak
po stìnách visela vajíèka, na oknech byly
nazdobené (jak jinak než vajíèky) májky, u
stropu byla zavìšená velká májka a stuhy se
pyšnì rozvíjely do stran. Na balkónì se pak
vyjímaly dvì obrovské pomlázky, na které si
každá dívka z Furiantu zavìsila širokou barevnou mašli. Na pódiu nechybìly kulisy staroèeské chalupy, kde se pak veèer pìknì vyjímala naše skvìlá hudba Difur Band v krojích.
Když už jsme mìli sál vyzdobený, pustili jsme
se do tomboly. Dìkujeme tímto všem, kteøí
nám do ní pøispìli. At' už se jednalo o sponzory anebo dobrovolné i nedobrovolné dárce.
Tombola nakonec èítala 415 cen!!! To jsme
opravdu neèekali. Nejvìtší podíl na cenách
vzal na svá bedra pan Josef Špryòar - øeditel
klášterského pivovaru. Dále pøispìli: Quelle
Bakov, restaurace Jizera Nová Ves, Galaxie-fit
centrum Bakov, Van-Duk-balírna potravin,
Stehlík-Eichler-ovocnáøská školka a další
dárci, kteøí nechtìjí být jmenováni, a èlenové a
pøíznivci našeho spolku. Tetièky samozøejmì
napekly dorty, nechybìli ani peèení beránci
a mazance. Všem Vám moc dìkujeme.
Veèer se blížil a nervozita stoupala. Sál jsme
mìli dopøedu vyprodaný. A tak jsme se báli,
abychom si neuøízli ostudu pøed tak velkým
publikem. Ke spokojenosti nás-poøadatelù, ale
snad i návštìvníkù, se žádný katastrofický scénáø nekonal. Zaèali jsme slavnostním nástupem a švandymistrová se ujala úvodního slova.
Následovalo roztanèení sálu a pak už se zábava pìknì rozjíždìla. V 21 hodin pøedvedl soubor Furiant své umìní v oblasti tanèeného
folklóru kde se ukázalo hned nìkolik nových
tancù. Tombola byla prodaná bìhem chvilky, a
tak se moc omlouváme všem, na které se už
nedostalo. Za rok to napravíme! Pøed pùlnocí
pak na všechny pøítomné èekalo pøekvapení
v podobì staropražského vystoupení, které
opìt pøedvedl soubor Furiant. Na sále se najednou promnádovalo nìkolik dam "podivuhodné
povìsti" a plno Žižkovských Pepíkù, které
obsluhoval pilný hospodský. Hrály se karty,
kouøily doutníky a vše doprovázel písnìmi
skvìlý harmonikáø. A tak se tanèilo po staropražsku a obèas se to i pìknì popralo mezi tancechtivými pány. Na závìr této kulturní vložky
se do kola zapojila i široká veøejnost, což pro
nás bylo nejvìtší odmìnou….
Domù jsme se rozcházeli pomìrnì pozdì. A to
hlavnì proto, že se posouval èas….
Byl to krásný ples a my dìkujeme všem, kdo
se na nìm jakkoliv podílel. Díky moc, vám
všem, díky "Difur-Bandi".
Za Furianty Monika Èapková

Den matek
Na Den matek vzpomenu si,
jakou lásku dávalas mi.
I když se nìkdy zlobíme,
vždycky všechno vyøešíme.
S tvojí láskou, s tvojí pílí,
slibuji v každou chvíli,
budu vždycky k tobì milý.
Lukáš Hošmánek, 5. A
Den matek
Rozhlédnu se na Den matek
a uvidím hezký kvítek,
utrhnu ho, chci ho mamince dát,
abych jí ukázal, že jí mám rád.
Stojím pøed ní, ruce za zády
a ona má ruce od marmelády.
Maminka si ruce omyje
a pøitom se krásnì usmìje.
Øíká, že to nemuselo být,
tatínek volá a já musím jít.
Jakub Hozák, 5. A
Maminka
Už pøichází další svátek,
právì tenhle - svátek matek.
Pøemýšlím, co koupit mám,
èím radost mamince udìlám.
Jaroslav Volný, 5. A
Den matek
Na Den matek vzpomenu si,
jak jsi krásná, milá pøeci.
Bìžím koupit kytièku
a potìšit tvou dušièku.
Úsmìv, který dáš za to,
vzácnìjší je nežli zlato.
Zdenìk Flanderka, 5. A

JAZYKOVÝ KOUTEK
JIÈÍN

ZA KRÁSAMI BROUMOVSKA
Srdeènì zveme každého
at' mladého èi starého,
kdo má pøírodu rád
a chtìl by se s námi
na ní podívat.

DÌTI PØEJÍ
MAMINKÁM K SVÁTKU

Nechte doma starosti,
užijte si radosti,
kdo nechce za pecí sedìt,
mùže s námi vyjet.

Kdy? V sobotu 21.kvìtna v 7 hodin
od kadeønictví pí Witmajerové (za tratí). Pøihlásit
se mùžete u pí Raisové, Jabloòová 19 (ulice pod Hotelem Vìnec).
Cena: dospìlí 150 Kè, dìti 100 Kè.
Trasa:
Procházka Adršpašskými skalami s projížïkou po jezírku.
Broumovské stìny - kaple Hvìzda ve tvaru hvìzdy.
Broumov - staré mìsto a nádherný barokní klášter.
Srdeènì zvou baráèníci z Bakova.
7

- poprvé je tato obec listinnì doložena roku 1293 (Giczin), mìstem se však stává roku 1305 (zápisem "v královninì mìstì Jièín")
- tradiènì se pùvod tohoto místního jména spojoval se jménem
královny Jitky (jako "z Jitèin"), tento výklad však není správný,
protože potom by jméno ve 13. století nutnì muselo znít "Juèín"
- pùvod jména tedy pravdìpodobnìji souvisí se jménem vsi Jièina, která zase zøejmì pøevzala jméno potoka protékajícího obcí (hydronymum
vzniklo z pùvodního "Dièina" - z "dika voda" tedy
"dièí =kanèí potok"),
pozdìji pøešlo toto pojmenování ženského rodu
k mužskému
Mgr. Marta Masoupustová
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ZE ZÁKLADNÍ A MATEØSKÉ ŠKOLY
CO VÍTE A NEVÍTE O BAKOVSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE (Základní škola v Bakovì letos a pøed 50 lety)
Zájmové kroužky
"Na zdejší škole byly zavedeny zájmové kroužky:
mièurinský, technický, modeláøský, pìvecký a šití…
V mièurinském kroužku uplatòovali žáci svoje teoretické znalosti z biologie a prakticky si je ovìøovali.
Tento kroužek obhospodaøuje také kromì dvou školních zahrad ještì 35 arù pùdy, která ležela ladem.
Pìstuje tam brambory pro kuchyni DM. Vedoucími
tohoto kroužku jsou s. uè. Prùšek a s. uè. Rejzková …
V technickém kroužku vyrábìli žáci rùzné pøístroje,
o nichž se uèili ve fyzice a v chemii, a tak si prakticky
doplòují vyuèování fyziky a chemie a ujasòují si
mnohé zákony fyzikální a chemické. Kroužek se
zúèastnil soutìže mladých technikù a umístil se v krajském kole na 2. místì. Tento kroužek vede s. uè. Kadlec a s. Madìra (dìlník v dílnách ÈSD v Èeské
Lípì)…. V pìveckém kroužku se uplatòuje hudební
výchova, žáci se uèí zpívat z not, zvyšuje se jejich hlasová kultura, zpøesòuje se intonace, tøíbí umìlecký
vkus… Kroužek koná velmi dobré služby pøi všech
slavnostech a schùzích, úèastnil se soutìže dìtské tvoøivosti a postoupil do krajského kola. V letošním roce
absolvoval pod vedením soudruha Josefa Èerného 26
veøejných vystoupení a úèastnil se také pøehlídky nejlepších pìveckých souborù v Èeské Lípì… Modeláøský kroužek, který vedl nejprve s. Kameník a pozdìji
i s. Bureš, konal velmi cenné služby pro brannou
výchovu žákù…Na žádost SRPŠ byly založeny na zdejší škole také ètyøi kroužky šití, které se dobøe osvìdèily, žákynì i rodièe byli s výsledky velmi spokojeni.
Vedoucími byly paní Babáková, Najmanová, Mocová
a Tuvorová. "
V dalších letech 1955-1956 se dále založily napøíklad
kroužky: maòáskový (vedoucím p. Studnièný), šachový (vedoucím p. Studnièný, p. Roštejnský), zdravotnický (vedoucí pí. Vogelová), mladých telefonistù
(vedoucím p. Hadaè) a mladých požárníkù (vedoucím
p. Volák - tehdejší velitel požárníkù)…
Poznámka: Citace o pionýrské organizaci (PO), která
se hlavní mìrou podílela i na akcích poøádaných pro
dìti, následují v závìru èlánku.
Bakovská základní škola také mimo hlavní výuku

podporuje rozvíjení zájmových aktivit svých žákù
a nabízí jim nìkolik možností trávení volného èasu.
V souèasné dobì se organizují pøi škole zájmové
kroužky, do kterých se mohou žáci zapojit. Tento
školní rok se jedná o tyto kroužky vzniklé pøímo pøi
základní škole: keramický, šikovné ruce, flétna, kytara, pohybové hry a dále pak kroužky, které rozvíjejí
jazykovou komunikaci dìtí, a to anglický jazyk
a nìmecký jazyk. Všechny tyto zájmové èinnosti
vedou paní uèitelky I. stupnì ve svém volném èase
a nemalou mìrou se svými dìtmi pøispívají spoleènými silami také pøi rùzných akcích školy.
V keramickém kroužku pracují dìti s hlínou, zkoušejí
si rùzné zpùsoby tvoøení postavièek, dekoraèních
a užitných pøedmìtù, experimentují s glazováním
a své výtvory si pak mohou odnést vypálené z keramické pece a potìšit milého èlovìka pìkným dárkem.
Tento školní rok se dìtem v keramickém kroužku
vìnují paní uèitelky Ilona Dvoøáková a Helena Kaluhová. Šikovné ruce vede již nìkolik let paní uèitelka
Jitka Brychová. Dìti vìtšinou vytváøejí z rozlièných
pøírodních materiálù ozdobné pøedmìty, které se tematicky vztahují nejèastìji k tradièním svátkùm roku,
jako jsou Vánoce a Velikonoce. Hudebnì zamìøené
kroužky - flétna a kytara - rozvíjejí u dìtí hudební
sluch a vedou také ke vztahu k hudbì. Žáci se uèí
základy zvládnutí obou již zmiòovaných hudebních
nástrojù a hrají si samy i spoleènì nejèastìji písnièky z
lidové tvorby, známých pohádek a tøeba také trampské
písnì k táboráku. Dohromady si s nimi zahrají a zazpívají paní uèitelky Blanka Èerná, Michaela Vrabcová
a Jitka Brychová. Ze sportovních aktivit si dìti mohou
vybrat pohybové hry nebo aerobik pod vedením bývalých žákyò školy Terezy Sejpalové a Anety Matouškové - ve spolupráci s paní uèitelkou Marií Sejpalovou.
V kroužcích angliètiny a nìmèiny se dìti zábavnou
formou seznamují s vybraným jazykem. Nauèí se
pozdravit, podìkovat, pojmenovávají základní barvy
nebo napøíklad probírají téma tzv. rodinné - "kdo bydlí
u vás doma". Znalosti se jim pak budou hodit, až se
daný jazyk zaènou uèit. S tìmito dìtmi pracují paní
uèitelky Jana Navrátilová, Ilona Dvoøáková, Jitka Brychová a Helena Kaluhová.

BAREVNÝ TÝDEN VE ŠKOLE
V týdnu od 4. do 8. dubna to u nás ve škole hrálo všemi barvami.
Konal se tu totiž barevný týden. Každý den mìl svou barvu a my
jí pøizpùsobili obleèení, svaèiny, vyuèování a paní kuchaøky
i obìdy.
V pondìlí byl bílý den a my èetli o bledulce, poèítali se snìhulákem, závodili s duchem a "vaøili" si ke svaèinì sladký tvaroh.
Na žluté úterý vonìly po škole palaèinky se šlehaèkou, vajíèková
pomazánka a všichni chodili jako žlut'ásci. Èetli jsme o žlutém vláèku, vyrábìli sluníèka a psali s vílou Amálkou.
Ve støedu byl zelený den a po škole se pohybovali vodníèci. Ètení
o žabácích a hlavnì žabí matematika se nám moc líbily. Luštìní
matematické tajenky s vodníkem Brekeke bylo sice tìžké, ale
nakonec se skoro všem podaøilo. Zasadili jsme si také fazole do
kelímkù a èekáme, komu první vyroste.
Èervený ètvrtek jsme prožili s Karkulkou a po chodbách jich
chodily spousty. V pohádce jsme museli doplòovat slova a Karkulka si pøipravila i tìžké slovní úlohy. Naštìstí nás vysvobodila
Maková panenka a dala nám barevné poèítání a psaní. Za odmìnu jsme si mohli pøipravit jahodovou zmrzlinu, která byla opravdu výborná.
V pátek byl modrý den a èekalo nás ètení o modrém zajíèkovi
a jeho kamarádech. A víte, co jí takový modrý zajíèek? No pøece
modrý jogurt, který jsme si pøipravili ke svaèinì. Po nìm nám
modrá matematika šla úplnì sama a odmìnu dostal skoro každý.
Ale nejvìtší dobrodružství nás èekalo pøi obtiskování modrých
stop. Natírat nohy štìtcem totiž strašnì lechtá. Stihli jsme ještì
vyrobit modrý vláèek a týden pomalu konèil. A to byla škoda,
protože se nám všem líbil.
Mgr. Helena Kaluhová

Školní dìti mají však v Bakovì a v pøilehlých obcích
další možnosti využití rùzných organizací èi kroužkù,
které se specializují na rozvoj urèitých zájmových
aktivit. Nejvìtší zájem dìti projevují o fotbal, házenou, aerobik, karate (tréninky jsou kromì sokolovny
i ve školní tìlocviènì), gymnastiku a tenis. Mezi další
sportovní aktivity, které žáci provozují ve volném
èase, lze zaøadit i hokej, tanec, nohejbal, atletiku, turistiku èi šachy nebo rybaøení. Z dalších aktivit se pak
objevuje kroužek dinosaurù, baráèníci, Kominíèek,
keramika èi spolek DS TYL. Nelze v Bakovì opomenout ani existenci poboèky Základní umìlecké školy z
Mnichova Hradištì, v níž si mohou dìti vybrat obor
výtvarný (v bývalém Domì mládeže), hry na hudební
nástroj - klavír (v budovì starší školky èi v budovì
knihovny) nebo pøímo zpìv.
A nyní už pøedkládám vybrané citace z kroniky
bakovské školy o pionýrské organizaci ze školního
roku 1954 - 1955:
"PO byla ustavena pøi tøídách 4. až 8. Organizováno
bylo 80, 3 % dìtí. Vedoucími jednotlivých oddílù byli: s.
Herajnová, Albrechtová, Eliášová, Fryèová, s. Bednáø,
s. Kameníková, Miffková, Formáèková, Hoffmanová,
Bartovièová, Stehlíková a s. Tøíska. Tøídní uèitelé jednotlivých tøíd docházeli do schùzek oddílù, radili vedoucím, pomáhali sestavovat plány práce - pro vedoucí byly
konány instruktáže, ve kterých jim byl naznaèován
metodický postup práce pøi schùzkách. Jednou za 14 dní
byla schùze skupinové rady, ve které byl pøítomen øeditel školy, skupinová vedoucí s. uè. Kuncová, pøedsedkynì PO s. Èerná a pøedsedové všech oddílù, kteøí podávali zprávy o èinnosti za uplynulých 14 dní. O Mezinárodním dni dìtí byl vykonán slavnostní slib žákù 3. tøíd
a slib nových pøíslušníkù ÈSM. PO pomáhala zajišt'ovat rùzné akce (Dìda Mráz, Mezinárodní den žen, Mezinárodní den dìtí), pionýøi upravovali nástìnky na chodbách a ve tøídách, týdnì provádìli hlášení ve školním a
mìstském rozhlase. V pøedveèer 1. máje organizovala
PO také lampiónový prùvod mìstem na sportovní stadion, kde byl zapálen oheò a proveden kulturní poøad. PO
se zasloužila též o velmi zdaøilý prùbìh kvìtnových
oslav i oslav 10. výroèí našeho osvobození... "
Mgr. Marta Masopustová

NOC S H. CH. ANDERSENEM
Noc s Andersenem 2005 poøádal letos již popáté Klub dìtských knihoven SKIP a sdružení
BM!. Názvem pøipomíná svátek dìtské knihy,
který slaví 2. dubna kulturní veøejnost celého
svìta na poèest narození dánského
pohádkáøe a spisovatele Hanse
Christiana Andersena. Od jeho
narození uplynulo letos již
200 let.
Také my, bakovští školáci,
jsme se k této akci pøipojili. Sešli jsme se v pátek
veèer 1. dubna ve škole.
Rozbalili jsme ve tøídách
spacáky a vyrazili sázet
stromek. Na mnoha místech naší republiky se totiž
sázely pohádkové stromy.
I my jsme pøed školou zasadili
Pohádkovník Andersenùv ( latinsky
Fabularius Anderseni, dánsky Andersens
Eventyrtrae, anglicky Andersen - tree). Opatøili jsme ho krásnou malovanou cedulkou
a slíbili si, že se o nìj budeme dobøe starat.
A protože už byla skoro tma, vrátili jsme se
do školy a zaèalo velké pohádkové noèní
ètení. Pøijela k nám i knihovnice z Mnichova
Hradištì a pøivezla spoustu knížek. Èetla nám
8

ukázky a my kreslili pohledy pro dánskou
královnu, pana prezidenta, dánského velvyslance a pro mnoho dalších zajímavých lidí.
Bìhem dne i noci jsme také uspoøádali jednorázovou sbírku na dìtský hospic
v Malejovicích. Celkem jsme
vybrali 6 782 korun.
Bìhem noci jsme nejen èetli,
ale také soutìžili v pohádkové olympiádì, prošli stezku
odvahy po škole a pát'áci
chatovali po internetu
s dalšími kamarády po
republice.
Na závìr ètení pøed pùlnocí
jsme se pokusili vyvolat
ducha H. Ch. Andersena.
A i když se nám neukázal, vìøíme, že tam byl s námi a ètení se
mu líbilo stejnì jako nám. Pak jsme si
ještì vyèistili zuby a uložili se ke spánku. Ale
protože se nikomu spát nechtìlo, zaèalo
vyprávìní pohádek potmì.
Ráno jsme se probudili brzo, hezky posnídali
bábovky od maminek nebo tatínkù a zbylo
ještì spousta èasu na další ètení a soutìžení.
Noc se opravdu vydaøila a už teï se tìšíme na
Anderseni a Andersenky ze ZŠ
další.
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ZDRAVÍ

DÌTI Z MATEØINKY A OCHRÁNCI PØÍRODY

Nádory
Jedná se o nekoordinované bujení
bunìk, které se vymklo regulaèním
systémùm organizmu. Buòky v tìle
jsou podøízeny bedlivé kontrole, která
zajišt'uje, že rùst nové buòky se tvoøí
stejnou rychlostí, jako zanikají ty staré
buòky. Pøíkladem je škrábnutí èi odøenina, poté zde naroste takové množství bunìk, aby nahradily ztracené,
nikoli více. Dùsledkem toho je, že si
kùže po celý život zachová stejnou
tloušt'ku.

Vše zaèalo úplnì normálnì bez velikých plánù. Z podzimních vycházek
jsme se vraceli s kapsami plnými
nasbíraných kaštanù nebo žaludù. Ve
školce jsme je vysypali do pøipravených košù. Další dny jsme z tìchto pøírodnin vyrábìli rùzná zvíøátka. Potom
ale dìti víc bavilo sestavování mozaiky
z kaštanù, tak vzniklo sluníèko, dùm
i postava. Když si všichni dostateènì
vyhráli, napadla nás "nerudovská otázka - Kam s ní?". Nechat ve školce?
Kaštany se scvrknou a po èase skonèí
v popelnici, to se nám moc nelíbilo.
Domluvili jsme se tedy s panem Jírou
a pøedali mu tašky nasbíraných kaštanù

Druhy nádorù
Obecnì se nádory dìlí na 2 typy:
nezhoubné (benigní) a zhoubné
(maligní). Nezhoubné - jedná se
o ohranièené okrsky zvýšeného rùstu
tkánì, které vedou k tvorbì hrbolù.
Nemají sklon k šíøení, nevytváøejí
vzdálená ložiska v jiných orgánech

a žaludù pro zvíøátka. Byl rád a my
jsme mìli dobrý pocit, že i když málo,
pøece i my pøispìjeme, aby zvíøátkùm
v zimì nebylo tak zle.
Pøed nìkolika týdny jsme požádali
pana Jíru, jestli by mezi nás pøišel
a povìdìl nám o tom, jak zvíøátka
a ptáci u nás pøeèkali zimu. Pøišel, pøinesl mnoho obrázkù a zaèal si s námi
povídat. Dìti nìkdy až pøekvapily,
která všechna zvíøata poznaly a co vše
vìdìly. Spoleèné povídání uteklo tak
rychle, že se ani nechtìlo vìøit, že už je
èas jít také chvíli na procházku.

(metastáze). Okolní tkáò tím není
poškozena, pouze ji odtlaèují.
V nìkterých pøípadech mohou mít
nezhoubné nádory závažné následky.
Záleží na jejich umístìní, nejhorším
umístìním je mozek, kde nádor tlaèí
na centra, která jsou k našemu životu
nezbytná.
Zhoubné - tyto nádory mají sklon
k dalšímu šíøení (metastáze). Dále
tyto nádory mùžeme rozdìlit na primární a sekundární. Primární nádor je
pùvodní. Z tohoto nádoru se uvolòují
èástice, které putují do jiných èástí
tìla a vytvoøí nádor v jiném orgánu.
Prevence - nádory jsou velmi èasto
ovlivnìny geneticky. Èlovìk by mìl
dodržovat zásady zdravého životního
stylu a pravidelnì navštìvovat lékaøe.
David Matoušek

ÈTENÁØI NÁM PÍŠÍ
... JÁ SI MYSLÍM
O tom, že Bakovu chybí policie asi
není sporu. Už ve volebním programu
nìkdejšího Obèanského fóra se o zøízení trvalé stanice mìstské /státní/
policie v našem mìstì hovoøí. A naposledy se o ní hovoøilo na rádiu Jizera
23. února. Dotazy obèanù smìøovaly i
do oblasti porušování obecnì závazné
vyhlášky mìsta o èistotì a poøádku.
To samozøejmì souvisí s neexistencí
stanice mìstské policie. Vycházím-li
ze zpráv o snižování poètu zamìstnancù policie státní, nejsem si jist, zda
je vùbec reálné se služebny státní
policie v Bakovì kdy doèkat. Za 15 let
se to nepodaøilo. (Pominu-li "chvilkovou" služebnu ve Fügnerovì ulici.)
Obce i mìsta, aby zajistila bezpeènost
a poøádek, pøistoupila ke zøizování
policií mìstských. S tím souvisí i
napø. instalace kamerových systémù.
Ovšem nedovedu si pøedstavit funkèní
kamerový systém bez mìstské policie.
Na mìstskou policii v Bakovì prý
nejsou peníze.
Zde je na místì otázka, proè za celá ta

Vìra Doškáøová
Jarmila Myšáková

VÍC, NEŽ DIAMANTOVÁ SVATBA
Pøenesme se do kostela v Praze Vršovicích do roku 1941. Je 3. dubna a své životy zde spojili v život manželský Miluše Navrátilová a Josef Doubek. Pøed 33 lety
opustili Krkonoše a následovali svou dceru do Bakova. Je tomu tedy již obdivuhodných 64 let, co spolu sdílí vše dobré i zlé.

léta, co jsou konkrétní lidé ve vedení
mìsta, nevymysleli projekt smysluplného využití celého areálu mìstského
koupalištì? Z takového projektu
mohly po celou dobu plynout do rozpoètu mìsta peníze, ze kterých by
bylo možné financovat právì tøeba
mìstskou policii v Bakovì.
Napøíklad takový Petr Pávek, starosta
obce Jindøichovice pod Smrkem,
vymyslel projekt vìtrných elektráren,
ze kterého získá do rozpoètu této malé
obce jeden milion korun roènì.
U nás v Bakovì zastupitelé v koupališti už "utopili" nemalé peníze.
Dosud se jim nepovedlo vysoudit dluh
ve výši 1 439 896,- Kè po bývalých
nájemcích areálu. Za první polovinu
svého funkèního období zastupitelé v
koupališti prodìlali dalších 286. 831
korun.
A v letošním rozpoètu schválili èástku
520 tisíc korun na jeho "úsporný" provoz.
Poèítají ale s tím, že na vstupném
a parkovném vydìlají 50 tisíc korun.
Roman Horvát

VZPOMÍNKA
Dìkujeme
všem,
kteøí se pøišli v pátek
25.bøezna rozlouèit na
poslední cestì s naší
drahou
manželkou,
maminkou, babièkou,
paní

Milí rodièe,
dovolte mi, abych jménem celé naší rodiny
Vám touto cestou dodateènì popøála mnoho
dalších spokojených spoleèných let a
hlavnì pevné zdraví, abychom spoleènì mohli pøíští rok oslavit tu Vaši
SVA
SVATBU KAMENNOU.
KAMENNOU

M ARIÍ H AVELKOVOU
z Bud.
Dìkujeme též všem za
kvìtinové dary, panu
Benešovi za vypravení
pohøbu, paní Boženì
Tréglové a P. Jiøímu Veithovi za poslední rozlouFrantišek Havelka
èení.

Miluše Sluková s rodinou
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Antonín Hašlar, Alois Kopal, Antonín Šembera, Marie Zemanová, Josef Koštein,
Josef Honc a Václav Šembera . Oslavy 75. výroèí probìhly o pouti v roce 1979.
V sobotu se konalo setkání s rodáky a pøáteli Trenèína, kde bylo pøedvedeno
pásmo Ze zašlých dob a zároveò byla otevøena výstava v loutkové místnosti.
V nedìli dopolednì se konalo slavnostní zasedání obce. Na nìm vystoupilo
pìvecké duo Slávka Hašlarová - Anna Hromádková s oblíbenou písní Vesnièka v
údolí.
Na poèátku osmdesátých let je baráènická obec stále velmi aktivní. Kromì plesu
a mikulášské zábavy pøipravila výlet do
Krkonoš, úèastní se brigád na statku Studénka (2 ha øepy), na výstavbì školky
v Bakovì (každý rok 100 až 150 hodin
zdarma), peèuje o úpravu høištì v Rybním
Dole, za což se jí dostalo veøejné pochvaly od pøedsedy OB è. 3 Gusty Koloce. Na
valné hromadì v roce 1981 došlo k obnovì konšelstva, voleného již podle pokynù
Veleobce na dva roky. V konšelstvu zasedají: pantatínek V. Karásek, paòmaminka
S. Hašlarová, rychtáøka A. Zellerová
(obr.), místorychtáø S. Šimon, vzdìlavatel
V. Baitl, syndik J. Koèí, dùchodní H.
Kameníková, šafáø A. Svárovský, praporeèníci F. Beneš a A. Svárovský, slídilové
úètù J. Sokol a F. Šlechta. Pod vedením rychtáøky Zellerové roste znovu aktivita
spolku. Jsou poøádána filmová pøedstavení pro dìti a souèástí valné hromady se
stávají posezení s jubilanty za øízení Václav Baitla. Konšelstvo dbá o velikou tombolu na plesech. Sama rychtáøka upekla napø. pro ples v roce 1982 38 srnèích
høbetù, 21 bábovku, 24 bábovièky a 22 dorty. Na ples v roce 1984 se sešlo 245 cen.

Z BAKOVSKÉ HISTORIE
100 LET TRENÈÍNSKÝCH BARÁÈNÍKÙ
pokraèování z minulého èísla
V roce 1975 jsou baráèníci opìt aktivní. Poøádají samostatný ples, merendu
(s požárníky), pout’ovou zábavu a mikulášskou pro dìti. Na valné hromadì se
vzdává funkce rychtáøe Josef Koèí a pøedává poèestné právo Antonínu Šemberovi (obr.). Pantatínkem se stal Antonín Štanèík st., paòmaminkou Antonie Zellerová, syndikem byl zvolen
Josef Koèí, dùchodní Kvìta Štìrbová a místorychtáøem
Stanislav Šimon. V pøíštím roce (1976) se už zase
nìkteré funkce mìní. První rychtáøkou v dìjinách obce
se stala Antonie Zellerová, pantatínkem Václav Karásek, dùchodní Hana Kameníková a vzdìlavatelem Václav Baitl. V témž roce dochází v rámci V. župy k reorganizaci øízení jednotlivých obcí. Pro zvýšení aktivity
jsou ustanoveny okrsky, v nichž je èinnost øízena jeho
pøedsedou. Pro Bakovsko byl zøízen 4. okrsek (Bakov,
Trenèín, Malá Bìlá, Podhradí a Bítouchov). Jeho prvním pøedsedou se stal J. Kameník z Bakova, po nìm až
do roku 1990 Jaroslav Lála. Spoleènì organizují silvestrovské veèírky, tajné výlety a vzájemnì se podporují na vlastních akcích.
V následujících létech do roku 1979, kdy obec vzpomíná 75. výroèí svého založení, zùstalo složení konšelstva témìø beze zmìn. Každým rokem je poøádán staroèeský ples, spoleènì se všemi složkami Národní
fronty oslava MDŽ, v prosinci mikulášská nadílka pro
dìti. V roce 1977 byli prohlášeni za èestné èleny Božena Holubová, Antonín Kuna,

pokraèování pøíštì

-áø

85. VÝROÈÍ ZALOŽENÍ CÍRKVE ÈESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V BAKOVÌ NAD JIZEROU
Církev èeskoslovenská husitská oslavila 8. ledna
tohoto roku 85. výroèí své existence a v souèasnosti
je tøetí nejvìtší církevní organizaci v Èeské republice. Než vás seznámíme s historií bakovské náboženské obce, rádi bychom vám alespoò v krátkosti pøiblížili, jak tato národní církev vznikla. Vše zaèalo
roku 1919. Tehdy pøišla za papežem skupina reformì
smýšlejícího èeského duchovenstva s požadavky, jež
se týkaly pøedevším zavedení èeského jazyka do
bohoslužeb, dále žádali spoluúèast laikù na správì
církve, zdobrovolnìní celibátu a modernizaci vzdìlávání knìží. Protože Apoštolský stolec jejich požadavky zamítl, rozhodlo se 140 radikálních katolických knìží pro založení nové církve. Její slavnostní
vyhlášení v chrámu sv. Mikuláše na Starém Mìstì
pražském bylo dovršením modernistického snažení
èeského knìžstva o navrácení pravé èeské lidové
zbožnosti èeskému národu.
Tolik tedy k historii CÈSH jako celku a nyní se
vìnujme bakovské náboženské obci, která patøí
k nejstarším v královéhradecké diecézi. O její vznik
se zasloužil Antonín Blahout, místní katolický
kaplan. Navzdory církevním zákazùm a hrozbám
exkomunikace z církve se v roce 1919 rozhodl sloužit vánoèní bohoslužby v kostele svatého Bartolomìje v mateøském jazyce, což bylo bakovskými obèany
opravdu vstøícnì pøijato. Místní osvìtová komise
reagovala na zájem obyvatel a na 20. dubna 1920

pozvala do mìsta jenišovského faráøe Gustava Procházku, aby objasnil program nové církve. Sál radnice byl zcela zaplnìn a slova faráøe Procházky se setkala s velkým ohlasem. Za osm dní nato, tedy 28.
dubna 1920, byla v našem mìstì založena náboženská obec církve èeskoslovenské, která mìla už v èervenci tohoto roku 1468 pøihlášených èlenù.
Náboženská obec církve èeskoslovenské zaèala
v Bakovì žít velice intenzivním životem. Obecní
zastupitelstvo jí propùjèilo kostel svaté Barbory.
Obìtavostí èlenù naší církve a podle návrhu bakovského rodáka akademického malíøe Rudolfa Livory
se podaøilo tehdy zchátralý a znaènì zanedbaný
objekt opravit. Kostel se stal opravdovým domovem
pøíslušníkù mladé náboženské obce. Ovšem jen na
pouhých 5 let. Aèkoli obecní zastupitelstvo propùjèilo naší církvi zmínìný kostel k trvalému užívání,
naøídila r. 1925 okresní politická správa v Mnichovì
Hradišti navrátit objekt bývalému vlastníku, øímskokatolické církvi. Bylo to bolestné, ale ani ztráta kostela nepodlomila èinnost církve. Bohoslužby se
konaly v kreslírnì mìšt’anské chlapecké školy a v letním období bývaly i pod širým nebem v Komenského sadech. Toto provizorium se èlenové rozhodli
øešit zakoupením pozemku v Husovì ulici a následnou stavbou nového kostela. Jeho slavnostní otevøení se konalo 25. øíjna 1931 za pøítomnosti patriarchy
CÈS Gustava Procházky. Sbor Prokopa Velikého byl

PETR FRANTIŠEK HAŠLAR ZÁJEZDSKÝ, PÍSMÁK A DRAMATIK
60 LET OD JEHO ÚMRTÍ
Dávno zapomenutý lidový písmák Petr František
Hašlar Zájezdský byl po celý život rolníkem Obhospodaøoval pole kolem svého stavení na Zájezdách
(stávalo pøed oprávárenskou dílnou smìrem k Horkám). Narodil se v roce 1876 a pilnou èetbou a samostudiem nabyl znaèného ètenáøského rozhledu. S
oblibou navštìvoval ochotnická pøedstavení ve svém
okolí a brzy zvládl umìní dramatického stylu. Psal
divadelní hry, jejichž dìj se odehrává pøedevším na
Bakovsku. V roce 1932 spatøila svìtlo svìta jeho hra
Láska proletáøe, již s úspìchem sehráli bakovští
ochotníci z DS Tyl. O tøi léta pozdìji hrají bakovští

herci v jeho další høe Malobìlský mlýn, jehož dìj je
též vybudován na urèitém sociálním napìtí. Poslední
jeho známou hrou je Váza kvìtin, kterou napsal už v
roce 1930 a vìnoval ji k životnímu jubileu TGM .
Dokonce usiloval, aby tato hra byla dávána na prknech Národního divadla, ale byl odmítnut. Hru pak
pøedvádìli též bakovští ochotníci. Hašlarovy hry
nebyly nijak stylisticky dokonalé, avšak tvoøily ve
tøicátých létech vzácný lidový proud, jenž oživil svou
tématikou pøedevším lidová jevištì. Petr František
Hašlar Zájezdský zemøel 29. dubna 1945 a je pocho-áø
ván na bakovském høbitovì.

postaven podle návrhu zdejšího rodáka, architekta
Josefa Studnièného. Mìl být pùvodnì rozsáhlejší a
spojený s farou, ale pro nedostatek finanèních prostøedkù byly plány zredukovány. Pøesto se musíme
upøímnì obdivovat úsilí a obìtavosti našich pøedkù,
kteøí se o postavení našeho sboru zasloužili.
Souèasný život Církve èeskoslovenské husitské probíhá na dvou místech. Prvním je zmínìný sbor Prokopa Velikého, kde se konají bohoslužby každou
nedìli v 11 hodin, a to od Velikonoc do Svátku
zesnulých. Pøes zimu využíváme modlitebnu na farním úøadu v ulici 5. kvìtna 513. Èas bohoslužeb je
stejný a jsme rádi, že se naše øady èas od èasu rozšíøí
o nové tváøe, at' už jsou našimi pøíslušníky èi nikoli.
Oba prostory, sbor i modlitebna, slouží nejen nám,
ale stávají se místem konání koncertù, divadelních
pøedstavení prodìti, pøednášek èi výstav, kam je
zvána široká bakovská veøejnost. K pozvání na chystané akce využíváme také možnosti oznámení
v "Bakovsku" a v místním rozhlase.
Proto pøijmìte od nás už nyní pozvánku na slavnostní bohoslužby k výroèí založení CÍRKVE ÈESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ v Bakovì nad Jizerou,
které se budou konat v nedìli 24. dubna 2005 ve
sboru Prokopa Velikého v 11 hodin za úèasti biskupa naší diecéze Štìpána Kláska.
Rada starších CÈSH v Bakovì nad Jizerou.

JAROSLAV PODOBSKÝ, BÁSNÍK
110 LET OD JEHO NAROZENÍ
Pøi ètení nadpisu tohoto èlánku pøíjemnì okøejí dnešní
osmdesátníci a jejich starší spolužáci z bakovské mìšt'anské školy chlapecké, kde byl Jaroslav Podobský
jejich laskavým a vždy vítaným uèitelem. Podobský
pùsobil v Bakovì na chlapecké škole obecné a mìšt'anské nepøetržitì 17 let (kromì dvou let, kdy byl poslán
do Šumburku). Jako uèitel a hudebník si získal v Bakovì mnoho pøátel a rád se po roce 1936, kdy odešel do
Rovenska, do našeho mìsta vracel.
Narodil se 22. dubna 1895 v Rovensku pod Troskami
ve starém usedlém rodì, jehož koøeny sahají až do 17.
století.
pokraèování na str. 11
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ský. Zaøadil do ní i dvì básnì z bakovského okolí:
Zvíøetice, Klokoèka. Básník se v hluboké reflexi
zamýšlí na památných místech nad jejich minulostí,
národní a lidové tradici, pomíjivosti èasu a velikosti
života.
Ve stejném roce vydává svou druhou básnickou knihu
pod názvem Kvìty a oblaka, kterou zasvìtil pøedevším pøírodní lyrice. Za jeho bakovského pùsobení
vyšly postupnì sbírky Pod rodným nebem a Stromy
nad øekou. V Rovensku se zrodily jeho básnické
knihy Domov mùj, Nezvìstný èas, Básnì na Trosky a
dosud nevydaná sbírka Sonety o houbách.
Podobský byl jazykovì nadaný. Ovládal šest evropských jazykù, z nichž dokonale mluvil nìmèinou,
francouzštinou a italštinou. Už za bakovského pobytu
se zabýval umìlými jazyky, jako je esperanto a ido.

JAROSLAV PODOBSKÝ
pokraèování ze str. 10
Vystudoval jièínský uèitelský ústav a po celý život
uèil v milovaném kraji pod Kozákovem a v Pojizeøí.
Za 2. svìtové války byl jako legionáø postaven mimo
službu. O to více se zaèal vìnovat studiu historie
hradu Trosky, rodného Rovenska a Tatobit, o nichž po
válce napsal a vydal historické monografie.
Jaroslav Podobský byl pøedevším básníkem. Inspirovaly ho nádherné motivy Èeského ráje i našeho Pojizeøí. Èeskému ráji vìnoval svou první sbírku Z Èeského ráje, kterou vydal v roce 1933. Opìvá v ní
památná místa Èeského ráje, jako Kozákov, Tatobitskou lípu, Trosky, Tábor, Kost, Hrubou Skálu, Muž-

Po jejich zvládnutí se zaèal vìnovat dalšímu mezinárodnímu jazyku, kterým byl occidental, protože se mu
zdály pøedchozí umìlé jazyky po stránce mluvnické a
lexikální ménì dokonalé. Znalost occidentalu ho
vynesla mezi pøední èeské lingvisty.
V roce 1938, v období národního ohrožení, vydal zajímavou knížeèku o novoveském legionáøském hrdinovi Aloisu Štorchovi pod názvem Alois Štorch, muèedník italských legií.
V Muzeu Bakovska je Podobskému vìnován samostatný panel vèetnì vitríny s nìkterými jeho básnickými sbírkami. Pøed deseti léty uspoøádal MVK na jeho
poèest samostatnou výstavu za velké úèasti Podobského bývalých žákù a pøíznivcù.
-áø

BAKOVSKÝ SPORT
COCA - COLA CUP
V úterý 5.4. probìhla na fotbalovém stadionu
v Bakovì jedna z kvalifikaèních skupin Školského
poháru Coca-cola v kopané. Tìchto ètyøèlenných
skupin bylo v celé Èeské republice celkem 512.
Z každé skupiny postupoval do dalších kol pouze
vítìz. Poøadatelé soutìže vylosovali našim chlapcùm
tìžkou skupinu. Postupnì jsme se støetli se ZŠ Bøezno, 6. ZŠ Mladá Boleslav (sportovní atletická) a
3. ZŠ Mladá Boleslav (sportovní hokejová). I v této

ŠACHOVÉ ZÁPOLENÍ
Bakovští šachisté ukonèili 3. 4. vítìzstvím 6:2
na Kladnì své úèinkování v kraj. pøeboru"A"
sezóny 2004-5. obsadili tak druhé místo
s 18body ze 22 možných za Rakovníkem, který
vyhrál ziskem 20 bodù, a tím získal právo
postupu do II. èeské ligy, tøetí skonèilo Kladno
se 14body. Ètvrtá skonèila Lysá, pátá AutoŠkoda Ml. Boleslav a až šestý hlavní favorit
Sokol Emerge Ml. Bol. Hráèi Bakova se mezi
tím úèastnili i turnajù jednotlivcù, 26. 3. Memoriálu Karla Víta v Tišicích, kde potvrdili své
kvality hlavnì 3. místem Záhorbenský a 6.
Mudra, když zvítìzil Gregor z TJ Pragy Praha,
2. byl Jandourek z TJ Neratovice. 27. skonèil
Garšic, 31. Richter, 44. Linhart, 46. Paldus a 48.
Suchomel. Rapidšach hrálo 62 šachistù z nìkolika krajù. Den nato 27. 3. pak zajeli do podkrkonošského Hostinného na tradièní Velikonoèní
bleskový šachový turnaj, kterého se úèastnilo
celkem 62 zanícených rivalù celé ÈR. Po tuhých
bojích v pøedskupinách se v tìžké konkurenci

tìžké skupinì byli naši žáci rovnocennými soupeøi
a o jejich druhém, a tedy nepostupovém místu rozhodla jediná branka.
Vzájemná utkání mezi prvními tøemi školami nic
neøešila, a tak o poøadí nakonec musela rozhodnout
výše výhry každé školy nad Bøeznem. V posledním
utkání Bøezno dlouho drželo nerozhodný výsledek se
6. ZŠ MB, ale nakonec se s góly roztrhl pytel a "šestka" postoupila díky lepšímu skóre.
ZŠ Bakov n. J. - Hammer Lukáš, Ïuraèka Tomáš,
Dlask Tomáš, Mlynka Milan, Prinz Luboš, Komòac-

do dvanáctièlenného finále"A" probojovali
Záhorbenský (skonèil sedmý) a Mudra (devátý),
do "Béèka" pak Ludìk Švejdar (celkovì dvacátýdruhý). Vyhrál Vacek z TJ Slavia Hr. Králové,
druhý byl Jedlièka Luboš z ŠK Lípa a tøetí Duczynský Martin z TJ Nová Paka. První nasazený
a loòský vítìz Kaèírek se do "Áèka" nedostal a
skonèil tak až ètrnáctý. Na závìr sezóny jsme se
9. 4. zhostili poøadatelství krajského pøedkola
Poháru pìtièlenných družstev v rapidšachu,
které se uskuteènilo na sále Restaurace u Èonkù
v Nové Vsi. Sjelo se na nìj jen 6 týmù, ale i tak
se sešla slušná konkurence. Sokol Bakov potvrdil roli mírného favorita a po dobrých výkonech
porazil všechny své soupeøe a zvítìzil pøed
AutoŠkodou Ml. Boleslav, tøetí skonèil Sokol
Emerge Ml. Bol. Všechna tato družstva se kvalifikovala do finále, které se hraje v kvìtnu ve
Znojmì.
J.Záhorbenský

ký Václav, Nagy David, Matohlina Petr, Vích Ondøej,
Kroupa Jiøí, Kvasnièka Tomáš, Koláø Václav, Louda
Michal, Cicák Jan.
Poøadí:
1. 6. ZŠ Mladá Boleslav
2. ZŠ Bakov n. J.
3. 3. ZŠ Mladá Boleslav
4. ZŠ Bøezno

0
0
0
0

15:16
14:16
13:16
30:90

MARKOVI OPÌT ZAZÁØILI
Reprezentanti Èeské republiky, taneèní pár Tomáš Marek Martina Marková, èlenové TK Rytmus Bakov nad Jizerou,
se v prùbìhu minulého týdne zúèastnili v anglickém Blackpoolu taneèní soutìže BRITISH JUNIOR OPEN LATIN
CHAMPIONSCHIP, která je považována za jednu z nejprestižnìjších svìtových taneèních soutìží. Sourozenci
Markovi zde dosáhli následujících fantastických výsledkù:
semifinálové umístìní v hlavní soutìži (tj. 7. - 12. místo ze
253 (!) zúèastnìných párù), rovnìž semifinálové umístìní
v sambì a na závìr pak fantastické 4. místo v tanci jive,
vždy v konkurenci více než 230 párù z celého svìta.
Úspìch v Blackpoolu pak doplnili Tomáš s Martinou
v nedìli v Brnì na mezinárodní soutìži BRNO OPEN 2005,
kde opìt jako reprezentanti ÈR zvítìzili v kategorii starších
juniorù v latinskoamerických tancích, když za sebou nechali dalších 32 párù z celého svìta. Tento výsledek na další
v taneèním svìtì uznávané soutìži jen dokladuje jejich rostoucí umìní a sportovní formu. Je potìšitelné, že místní
region má tak výrazné osobnosti, které jsou úspìšnými
reprezentanty Èeské republiky i TK Rytmus Bakov nad
RNDr. Jiøí Šlégl
Jizerou.

ním cvièením, nápadnì však podobným dnešnímu karate.
Napsal dvì knihy a vytvoøil sestavu "18 rukou bohynì LoHan". Byl nejvìtším bojovníkem své doby.
Jeho znalosti byli obrovské a v životì nenašel vážnìjšího
soupeøe.
Daruma zemøel r. 534 n. l. a byl se všemi postami pochován
u císaøského dvora. Legenda ale vypráví o svìdectví velvyslance císaøe Vei, který prý Darumu o deset let pozdìji potkal v horách Turkestánu.
Daruma mu údajnì sdìlil, že míøí zpátky domù do Indie. Na
noze mìl prý jen jeden sandál.
Ohromený císaø dal potom otevøít Darumovu hrobku, v níž
však nalezl pouze jediný sandál…
Pøíštì èást pátá : Vzestup a pád Šaolinu.
Autoøi èlánku jsou trenéøi Karate Kobu Bakov nad Jizerou
a Karate Kobu MB. www. karatekobu. Com. Tréninky: úterý
a ètvrtek 17.00-19.00 tìlocvièna ZŠ Bakov. Nedìle 16.0019.00 sokolovna Bakov.
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Mgr. Luboš Brodský

HISTORIE A SOUÈASNOST KARATE
Èást ètvrtá : Indie a Èína.
Indie pøedstavuje další z nejstarších lidských civilizací.
Dochovala se odtud i buddhistická uèebnice pìstního boje
"Lotus Sutra". Indiètí prominenti byli cvièeni v tajných
technikách "Vadžrámušti", což znamená "boj tvrdých pìstí".
Známá je povìst o vzdìlaném princi, který celý život studoval boj zvíøat a uèil se jejich pohybùm a technikám. Toulaví indiètí mniši pak šíøili vìdomosti o citlivých a zranitelných místech lidského tìla.
Okolo roku 520 n. l. pøijal legendární indický patriarcha
Bodhidharma (Daruma Taiši) pozvání èínského císaøe Vu Ti a vypravil se uèit bojová umìní do Èíny. Tøi roky putoval
pìšky, sám a beze zbranì divokou pustinou, která je ještì
dnes prakticky neproniknutelná, a kam se neodvažovali ani
otrlí horští lupièi.
Život u dvora jej však zklamal, otylí dvoøané jevili pramalý
zájem o jeho asketické uèení, proto nakonec odešel do kláštera Šaolin v provincii Honan, kde hodlal vyuèovat buddhismus. Nebyl však spokojen ani se zdejšími tìžkopádnými
mnichy. Své uèení pro nì musel zjednodušit na tzv. Zenbuddhismus, a donutil je trávit vìtšinu èasu údajnì zdravot-
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Svaz uèitelù tance ÈR a Svaz uèitelù
tance Praha poøádaly

MISTROVSTVÍ ÈR
VE SPOLEÈENSKÉM
TANCI 2005 MLÁDEŽE,
kde se bakováci Filip Hieke a Tereza
Tichá umístlili v kategorii “E” na 2.
místì z celkového poètu 56 taneèních
Magdalena Bulíøová
párù.

bakovsko04_2005_zm na.qxd

18.4.2005

15:50

StrÆnka 12

TENISTÉ ZAHÁJILI SEZONU
Po dlouhé zimì tenisové dvorce pomalu ožívají a náš klub vstupuje do nové
sezony.
Náš klub vstupuje do tenisové sezony s tìmito ambicemi. Družstvo dospìlých po
loòské úspìšné baráži o udržení by chtìlo obsadit støed tabulky. Družstvo dorostu, které loni postoupilo do 1. tøídy Støedoèeského kraje, má nelehký úkol soutìž udržet. Družstvo žákù a žákyò bude své první tenisové zkušenosti získávat
v okresní soutìži. Družstvo neregistrovaných bude usilovat po loòském
3. místì o postup. Vìøíme, že se našim družstvùm jejich cíle splní.

SOUTÌŽE HÁZENKÁØÙ ZAÈALY
Mládežnická družstva a družstvo "B"mužù hrají
v oblastním pøeboru Støedoèeského kraje. Po podzimní èásti soutìže bojují družstva ml. žákù, st.
žaèek a dorostenek o vítìzství v oblastním pøeboru,
kterým by si zajistily úèast na Mistrovství Èeské
republiky. Družstvo mužù "A" hraje II. ligu
a v tabulce pøezimovalo na osmém místì. S vìdomím, že sestupují poslední tøi družstva, budou
v boji o udržení potøebovat diváckou podporu zrov-

Mimo soutìže družstev bude náš klub poøadatelem mnoha turnajù.
Los našich smíšených družstev.
Dospìlí
Dorost
30. 4. Bakov n. J. - Podìbrady 1. 5. Kolín "B"- Bakov n. J
7. 5. Nymburk "C" - Bakov
8. 5. Bakov -Benátky n. J
14. 5. Bakov - Mìlník
15. 5. Ml. Boleslav "B"- Bakov
21. 5. Libiš - Bakov
22. 5. Bakov -Nymburk
Hraje se na dvorcích prvního družstva, zaèátky utkání v 9. 00 hodin. Utkání se
K. Bubák
hraje na devìt utkánÍ: 6 dvouher a 3 ètyøhry.

na jako mládežnická družstva v boji o titul.
S rozpisy a podrobnými zprávami ze zápasù se
mùžete seznámit ve vývìsní skøíòce národních
házenkáøù pøed sokolovnou.

11. 20 st. žaèky
12. 25 dorostenci
13. 30 dorostenky
14. 35 muži"B"

Nedìle - 24. 4.
10. 30 Bakov - Sokol Tymákov ll. liga muži

Nedìle - 15. 5.
9. 00 Podlázky - Bakov turnaj ml. žáci
10. 30 Bakov - Sokol Litohlavy ll. Liga muži
11. 45 Øevnice - Podlázky turnaj ml. žáci
12. 30 Øevnice - Bakov turnaj ml. žáci

Sobota - 7. 5. Bakov - Spoje Praha oblastní pøebor
9. 00 st. žáci
10. 05 muži"B"

Bøetislav Èerný

ŽÁKOVSKÝ BÌH BAKOVEM
Poèasí letošnímu 4. roèníku žákovských závodù pøíliš nepøálo. Pøesto se na startu na bakovském námìstí sešlo v sobotu 9. dubna 40 dìtí, aby zmìøily své síly
v 8 kategoriích a ve štafetách. Kromì domácích bìžcù jsme pøivítali závodníky
z Liberce, Vrchlabí, Mladé Boleslavi a Kosmonos.
Luboš Brodský

DØEVÌNÉ A LAMINÁTOVÉ PLOVOUCÍ PODLAHY
- velký výbìr z více než 40 druhù
- úpravy povrchù
- záruka na materiál 10 - 15 let
- bezkonkurenèní záruka na práci - 3 roky

VESTAVÌNÉ SKØÍNÌ NA MÍRU
- dokonalé øešení úložného prostoru
- zrcadlové výplnì
- široký výbìr doplòkù

K O N Z U LTA C E

A ZAMÌØENÍ

ZDARMA

Star omìstské nám. 18, 293 01 Mladá Boleslav
po - pá 8.30 - 17.00
tel./fax: 3 2 6 7 2 2 0 6 5 mobil: 6 0 8 5 6 0 0 4 1

Z dùvodu nedostateèného prostoru se k prùbìhu závodu a výsledkùm
vrátíme v pøíštím èísle. Fotografie najdete na www.bakovnj.cz.
M. Bulíøová

Ž A L U Z I E
- MONTÁŽ VŠECH DRUHÙ
- opravy, prodej náhradních dílù
LÁTKOVÉ ROLETY
SÍTÌ PROTI HMYZU - do všech typù oken
SÍTÌ DO BALKONOVÝCH DVEØÍ
ZAMÌØENÍ A KONZULTACE ZDARMA

MIROSLAV SMUTNÝ, Žižkova 111,Bakov n. Jiz.

«:326 782 960 ª:723 269 561
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