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Zpravodaj mìsta Bakova nad Jizerou

BAKOVSKO
Roèník IV

zdarma

kvìten 2005

MÌSTSKÝ ÚØAD INFORMUJE
VZPOMÍNKA NA BAKOV V ROCE 1945
Dne 6.5.2005 probìhla v muzeu Bakovska slavnostní vernisáž
výstavy k událostem v Bakovì v konci války pod názvem "Ètyøicátý pátý". Musím konstatovat, že i když válku znám jen ze vzpomínek rodièù, zanechala ve mnì tato výstava hluboký dojem. Nebylo to jen autentickými fotografiemi a dokumenty, ale i úvodním slovem dr.Bednáøe. Pøi jeho vzpomínání na kvìten 1945 mì mrazilo
v zádech, cítil jsem se býti vtažen do víru kvìtnových událostí pøed
60 lety. Mrzí mì, že se vernisáže výstavy a poté i slavnostního
pokládání vìncù k uctìní památky padlých ve 2. svìtové válce
zúèastnilo tak málo Bakovákù. Možná to nìkomu pøipadá jak totalitní pøežitek, ale myslím, že ti, kteøí se zasloužili o to, že mùžeme
žít v míru, si naši vzpomínku zaslouží.
Dìkuji touto cestou všem, kteøí se podíleli na uspoøádání výstavy,
a panu dr. Bednáøovi navíc i za vzpomínková slova, která k pøítomným pøednesl na výstavì i na mìstském høbitovì.
Další dík patøí øeditelkám, uèitelkám a dìtem základní a mateøské
školy, které pøipravily slavnostní podveèer u pøíležitosti 60. výroèí osvobození, který se konal 5.kvìtna na radnici. Fotografie najdete, stejnì jako z ostatních akcí, na web stránkách mìsta.
Jiøí Hieke

CO SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO
Zastupitelstvo mìsta na svém zasedání dne 4.5.2005
schválilo Hospodaøení mìsta Bakov nad Jizerou k 31.3.2005 vèetnì komentáøe.
Schválilo Rozpoètové opatøení:
è. 1 - 232 10 6171 5137 - 3 tis. Kè drobný hmotný dlouhodobý majetek
232 10 6171 5138 + 3 tis. Kè nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje),
è. 2 - 232 10 3631 5137 - 190 tis. Kè drobný hmotný dlouhodobý majetek
232 10 3745 6122 + 190 tis. Kè investice (traktorová travní sekaèka).
Zøídilo ke dni 9. 5. 2005 podle § 24 zák. è. 250/2000 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù organizaèní složku mìsta - Mìstské pøírodní koupalištì Bakov nad
Jizerou a schválilo její zøizovací listinu è. l/2005.
Jmenovalo ke dni 9.5. 2005 v souladu s § 24 odst. 3) zák. è. 250/2000 Sb.,
pana Josefa Gregora jako vedoucího organizaèní složky Mìstské pøírodní koupalištì Bakov nad Jizerou.
V souladu s § 84 odst. 2), písm. g) zákona o obcích delegovalo p. Luboše
Brodského jako zástupce mìsta na Valnou hromadu spoleènosti VaK, Mladá
Boleslav, a.s., která se uskuteèní dne 16. 6. 2005.
Schválilo nepenìžitý vklad mìsta Bakov nad Jizerou, jehož pøedmìtem je
vodovod místní èásti Horka vèetnì pøívodního øádu k místní èásti Horka a vodovod místní èásti Buda vèetnì pøívodního øádu k místní èásti Buda, vše ve mìstì
Bakov nad Jizerou tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném
spoleèností Èeská znalecká, a.s.,è. posudku 1728-12-2005 s tím, že èástka kterou
se nepenìžitý vklad oceòuje, èiní 5,696.500,- Kè,
souhlasí s jeho vložením do základního kapitálu spoleènosti Vodovody
a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. , IÈ 46356983, se sídlem Èechova 1151, 293 22
Mladá Boleslav s tím, že tímto nepenìžitým vkladem bude upsáno 4.352 kusù
kmenových akcií akciové spoleènosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav,
a.s., znìjící na jméno o jmenovité hodnotì 1.000,- Kè v listinné podobì, s omezenou pøevoditelností dle stanov a s emisním kursem 1.308,90 Kè,
povìøilo pana Jiøího Hiekeho, starostu mìsta, k veškerým úkonùm s tím souvisejícím, zejména k uzavøení smlouvy o upsání akcií, smlouvy o vkladu, pøíp.
prohlášení o vkladu, protokolu o pøedání a pøevzetí nepenìžitého vkladu a dále
k pøevzetí novì vydaných akcií.
Schválilo zmìnu è. 2 Územního plánu mìsta (rozšíøení o poz. parc.
è. 1321, parc. è. 1344 a parc. è. 1345 vše v k.ú. Bakov nad Jizerou) s tím, že touto
zmìnou nebudou v souèasné dobì ani v budoucnu vyvolány žádné nároky vùèi
mìstu.
Schválilo zmìnu zpùsobu vrácení hradu Zvíøetice, který tvoøí tyto nemovitosti:

zøícenina hradu Zvíøetice na pozemku parc. è. st. 29, vèetnì pozemku parc. è. st. 29,
dùm èp. 14 Podhradí na pozemku parc. è. st. 85, vèetnì pozemku parc. è. st. 85, vše
katastrální území Zvíøetice (pùvodnì zpìtným odkoupením za symbolickou cenu 1,Kè) od bývalé organizace ZO ÈSOP Mladá Boleslav na mìsto Bakov nad Jizerou,
a to smlouvou darovací a smlouvou o zøízení vìcného bøemene.
Schválilo rozšíøení kritérií pro pøidìlení mìstského bytu o:
bod 3 písm. j) - Pokud rodinnému pøíslušníku žadatele byl pøidìlen v posledních patnácti letech (od 1.1.1990) mìstský byt, bude k datu žádosti pøipoèítáno
5 let a tento žadatel bude posunut na pøíslušné poøadí žádostí o pøidìlení bytu,
bod 3 písm. k) - V pøípadì, že žadateli byl v minulosti pøidìlen mìstský byt
a na tomto bytu byla vlastníku (mìstu Bakov nad Jizerou ) zpùsobena škoda,
nebude mu do doby úhrady vzniklé škody jiný byt pøidìlen.
Nevyhovìlo žádosti obèanù o pojmenování soukromé úèelové cesty na poz.
è. 1014/5 v k.ú. Bakov nad Jizerou oficiálním názvem ulice Jana Šafra II vzhledem k tomu, že k tomu není zákonem oprávnìno.
Vzalo na vìdomí informace starosty mìsta o:
a) nabídce holandského zájemce na pronájem koupalištì (návrh smlouvy je
zatím neakceptovatelný)
b) konání akcí k 60. výroèí osvobození republiky
c ) konání akce BIKE SHOW 2005 na mìstském koupališti ve dnech 6.-8.5.,
vèetnì konání ohòostroje.
Uložilo vedení mìsta vstoupit v jednání s DI-PoÈR a majiteli provozoven
a øešit neutìšenou dopravní situaci v ul.Boleslavské a pøilehlých ulicích a hledat
vhodné øešení parkování.
Jaroslava Èermáková

POPLATEK ZA POPELNICE
Mìstský úøad Bakov nad Jizerou upozoròuje obèany, že
podle obecnì závazné vyhlášky è. 4/2004 jsou povinni
zaplatit

do 30.6.2005
poplatek za svoz komunálního odpadu na II. pololetí roku
2005, a to ve výši 440 Kè na osobu za rok.
Magdalena Bulíøová
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SLOVO STAROSTY

TURISTICKÉ AUTOBUSY

Málokdo z nás si pamatuje dobu, kdy
byly ulice mìsta prázdné a pusté, kdy
automobil projel sem a zase tam bìhem
nìkolika hodin. To je opravdu už velice
dávno.

Co na tom, že jiný úèastník silnièního
provozu musí absolvovat slalom speciál, z jedné strany na druhou, a to
nemluvím o protijezdci, který je nucen
schovávat se v ne vždy správnì vytvo-

Dnešní dravá doba je úplnì odlišná od
té minulé, velice poklidné a už zapomenuté. Provoz je témìø po celých 24
hodin pøekotný, a nìkdy dokonce i chaotický. Zapomeòme na to, že automobil
byl pouze jeden v rodinì, a to ještì ne v
každé. Majitel automobilu si také
samozøejmì postavil pro svého miláèka
na svém pozemku garáž, aby ho uchránil pøed nepøíznivými podmínkami
a nenechavci. I tato èinnost je pro
mnohé již minulostí a jejich poèet èasto
dosahuje poètu dospìlých osob ve spoleèné domácnosti. Velkou módou se
proto stává stání všech automobilù na
veøejných komunikacích. Má to bezesporu urèité výhody. Parkování pøímo
pøed domem, tedy do auta pár metrù
ode dveøí, rovná asfaltová plocha,
jenom to riziko odcizení zùstává vyšší.

øených mezerách. Dopravní znaèení je
ve velké míøe radìji pøehlíženo a nerespektováno, aby nebylo nutné parkovat
na vyhrazených místech k tomu urèených. Také spousta podnikatelù neøeší
prostor pro parkování svých zákazníkù
a klientù pøed svým obchodem, at' to
øeší nìkdo jiný. Ale napø. i lékaø musí
mít èekárnu pro pacienty a ordinaci pro
vlastní èinnost, obojí ho stojí úsilí
a peníze. Lze pouze konstatovat, že
problém s parkováním má vìtšina podnikatelù a ne všichni se ho snaží øešit.
Ale i zde jsou výjimky, kdy je vytvoøeno parkovištì z èásti vlastní zahrady,
aby mohl zákazník dobøe a bezpeènì
zaparkovat a pøinést tak podnikateli
kýžený obnos, jako zdroj jeho pøíjmu…

Léto máme za dveømi a krásné poèasí
láká nejen k práci na zahrádce, ale
i k vyjížïkám na kole. Sice se øíká, že
nejhezèí pohled na svìt je z koòského
høbetu, ale já osobnì si radši než konì
zvolím kolo a myslím, že ten pohled
není zrovna taky špatný. Urèitì mnohokrát lepší než z okna auta øítícího se
krajinou stokilometrovou rychlostí.
Pravda, pøesun z bodu A do bodu B je
ponìkud pomalejší, ale romantiètìjší
a zdraví prospìšnìjší. Chceme-li si
vyrazit do míst vzdálenìjších od našeho bydlištì a kochat se pøírodou, napø.
v okolí Jièína, Turnova, Sobotky,
Železného Brodu èi jiných mìst, staèí
kolo naložit do "turistického autobusu" a mùžeme vyrazit.
Stejnì jako v letech minulých i letos
máte možnost využít 8 tras "Turistických autobusù Èeský ráj". Autobusy
budou v provozu každou sobotu,
nedìli a svátek a to poèínaje 4.èervnem. Naposledy pojedou 4.záøí 2005.
S trasami a jízdními øády se mùžete
seznámit na internetových stránkách
www.jenacz.cz/bus2005/index.html

Co nás tedy od 16. kvìtna èeká ?
Areál bude tak jako loni zpøístupnìn
návštìvníkùm pouze pro koupání èi
slunìní (chatová osada a restaurace
zatím v provozu nebudou, zájem sice
projevil holandský zájemce, ale jím
pøedložená nabídka byla z právní
stránky neakceptovatelná- dále se
jedná). Opìt bude možno využít prostor pro parkování aut a motocyklù
s tím, že kola si budou moci vzít
návštìvníci pøímo do areálu.
Provozní doba areálu je stanovena od

Magdalena Bulíøová

Z e le ná tr as a - è ás te è ný výpis - Kpodlno - Ml. Boleslav - Vyskeø

Jiøí Hieke
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KOUPALIŠTÌ PODRUHÉ

Ptáte se proè podruhé? Protože letos
podruhé bude mìsto od r. 1990 samo
provozovat mìstské pøírodní koupalištì. Poprvé to bylo loni, když zastupitelstvo po špatných zkušenostech
s minulými nájemci rozhodlo o tom,
že otevøe koupalištì na své vlastní
náklady. I když byla plánována ztráta,
podaøilo se ji díky úsilí všech minimalizovat.

nebo v novinách Èeský ráj. Jelikož
tyto noviny k nám budou dodány až
v dobì, kdy bude Bakovsko v tisku,
nemohu vám pøesnì øíci, u kterých
prodejcù v Bakovì budou k sehnání.
Zaruèenì je budete moci zakoupit
v knihovnì a pravdìpodobnì stejnì
jako loni u pana Bareše a v papírnictví
pí Štìpánové. Jakmile noviny dorazí
do Bakova, budeme vás informovat ve
vývìsní skøíòce na zastávce a na web
stránkách mìsta.
Pro informaci vám pøinášíme alespoò
odjezdy a pøíjezdy z bakovských
zastávek. Pøes Bakov vede zelená
trasa (Kopidlno - Mladá Boleslav Vyskeø), v Knìžmostì je možno pøestoupit na trasu hnìdou (Mnichovo
Hradištì - Sobotka) a na Vyskøi na
trasu žlutou (Jièín - Sobotka - Turnov)
èi èervenou (Semily - Železný Brod).
Na závìr nutno podotknout, že turistických autobusù nemusí využívat jen
cyklisté, ale chystáte-li se místo na
kolo na výšlap, mùžete se též nechat
na start své vycházky odvézt.

10 - 19 hodin, koupání bude na vlastní nebezpeèí (nebude plavèík), tak jak
je to napø. v Drhlenách èi v Nové Vsi
u Branžeže. Kvalita vody však bude
pravidelnì každých ètrnáct dní sledována hygienickou laboratoøí (loni
nebyly s kvalitou vody žádné problémy), otevøeny budou WC na tzv. kulat'áku, kde jsou i sprchy. Další WC
budou zpøístupnìny ve zdìné budovì
bývalé recepce, místnost první pomoci a správce koupalištì bude sídlit ve
vedlejší budovì. Vchod na koupalištì
bude opìt pouze od parkovištì z ulice
Žižkovy, obèerstvení by mìli zajistit
stánkaøi (takže pokud o nìkom víte,
mùžete nás kontaktovat). Vstup na
pláž dospìlé pøijde na 20,- Kè, dìti do
15 let a studenty na 10,- Kè, dìti do 6
let budou mít vstup zdarma. Za auto
zaplatíte 20,- Kè, za motocykl 10,Kè. Slevy na vstupném pro dìti a studující budou poskytnuty na základì
pøedloženého osobního dokladu nebo
studijního prùkazu. Vedoucím koupalištì je jmenován p. Josef Gregor, na
kterého se mùžete se svými dotazy èi
pøipomínkami obracet.
Teï si jen mùžeme pøát, aby se na nás
sluníèko stále smálo, vody bylo dost
a dobré kvality a návštìvníkù víc než
loni. Doufejme, že se naše pøání splní.
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Kopidlno,nám.
Mladá Boleslav,aut.st.
Bakov n.Jiz.Chudoplesy
Bakov n.Jiz., Trenèín,Jednota
Bakov n.Jiz.,žel.st.
Bakov n.Jiz.,Horka
Bakov n.Jiz.,Zájezdy
Bakov n.Jiz.,Buda
Knìžmost,nám.
Vyskeø
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BÌLSKÉ BALONOVÉ HEMŽENÍ
23. - 26. 6. 2005 - balony v kraji Karla
Hynka Máchy.
IV. roèník letní balonové
fiesty, který se koná ve
dnech 23. - 26. èervna 2005, vás zve
k nevšední podívané. Na nebi
v okolí
hradu
Bezdìzu se budou
vznášet bezmála
dvì desítky horkovzdušných balonù.
Hlavní náplní celé akce
jsou lety balonù v ranních
a veèerních hodinách, tj. po
východu slunce a cca dvì
hodiny pøed západem slunce.
Starty jsou plánovány z Bìlé
pod Bezdìzem a v pøípadì pøíznivých meteorologických podmínek i z Mladé Boleslavi.
Pro zájemce nabízíme možnost zajiš-

Jaroslava Èermáková
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tìní palubních lístkù pro let v horkovzdušném balonu.
Organizátorem celé akce je
Balloon Club Bílá Hlína,
který má s poøádáním
balonových
akcí
nìkolikatelé zkušenosti.
Bìlské balonové
hemžení je pøipravováno ve spolupráci
s mìstem Bìlá pod
Bezdìzem a Èeským
balonovým svazem.
Informaèní støedisko Bìlského balonového hemžení bude v dobì od 23. - 26.
èervna 2005 v Bìlé pod Bezdìzem v ZŠ v Máchovì ulici.
Bližší informace Vám budou
poskytnuty na telefonním èísle:
732 447 799.
Katka Kubínová
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NÁVŠTÌVA V KNIHOVNÌ

OD NAŠICH ÈTENÁØÙ

Dne 5. 5. 2005 navštívila naši knihovnu ZŠ a MŠ z Loukovce. Dìti se seznámily s èinností naší knihovny a vyslechly lekci informatické výchovy.
Dìtem i uèitelkám se též líbilo v bakovském muzeu, kterým jsme je provedli.

MY A NAŠE DÌTI
Známe je z ulice. Postávají na autobusových zastávkách, v parcích, posedávají na lavièkách zásadnì vsedì na
opìrátkách, s nohama na místech
urèených k sezení.
Obèas se o nich doèteme v policejních
statistikách a zanadáváme si na tu
dnešní mládež.
Již pøes dvì desetiletí jsem s nimi
v tìsném kontaktu a vím, že jsou jiní,
než se na první pohled zdá. Staèí jim
dát to, co jim schází, a to je vyplnìní
volného èasu. Mým snem uèitele
bojového umìní bylo mít ve svém
oddíle nejen dìti, které si mohou
dovolit zaplatit tisíce korun roènì za
to, že se jim budu vìnovat. Tuto šanci
mi dal Bakov nad Jizerou. Mám možnost cvièit v prostorách tìlocvièny
a sokolovny zdarma, a proto nemusím
vybírat peníze na drahý nájem, jako je
tomu v mém mateøském oddíle. Mohu
tak vychovávat i dìti z prostøedí natolik sociálnì slabého, že by se k nám
nikdy nemohly pøipojit.
Ovšem tato ideální situace má jeden
háèek. K øádnému výcviku nestaèí tøikrát týdnì zajít do tìlocvièny. Je
potøeba jet s dìtmi na závody, na soustøedìní, kde se mohou sblížit, nauèit
se samostatnosti, kde se mohou projevit v jiném prostøedí, než jsou parkety
a žínìnka. A opìt øeším problém. Na

Hana Gregorová, Mirka Nitschová

KNIŽNÍ NOVINKY
Robertsová, N.: Radostný život
Wildeová, L.: Št’astný pøípad
Grahamová, C.: Bezpeèné místo
Chandler, R.: Dáma v jezeøe
Harrod-eagles, C.: Fleur
/2. díl histor. trilog. /
Harrod-eagles, C.: Emily
/3. díl histor. trilog. /
Shawová, P.: Kámen a pírko
Míka, J.: Námìstíèko
Šimková, B.: O mrtvých jen dobøe
Spencerová, L. V.: Naplnìní
Chamberlainová, D.:
Svìtlo pod hladinou
Graftonová, S.: R... jako Risk
Cole, M.: Zabiják
Kellerman, J.: Ledové srdce
Beran, L.: Zamèená ústa
Kraus, J.: Tak to vidím já
Kubátová, T.: Smlouva proti lásce
Rudolf, S.: Reklama na lásku
Poledòáková, M.: S tebou mì baví svìt

Miler, Z.: Krtek a snìhulák
Øeháèková, V.:
Dvì pubert’aèky na krku
Stará, E.: Žežicha se neøíká
Vovsová, A.: Josef a Ly
Palmenfelt, U.: Požíraèka mrtvol
Stínil, L.: Falešná hra
Blytonová, E.:
Dobrodružství u Tajné hory
Jirka, J.: Kdo byl kdo v èeské atlatice
Eislerová, J.: ÈJ - kdy se píše s-z
Pokorný, P.: Liberec, Jizerské hory
Greenová, C.: Malujeme keramiku
Pafko, P.: Medicínmani a ti druzí
Possin, W.: Pamìt’ jako slon
Komárek, V.: Moje køížová cesta
Caprio, F.: Pomoc autohypnózou
Špillarová, L.:
Austrálie - Ve stínu baobabù

soustøedìní, výlet, závody a podobné
akce mohou jet jen ti, kteøí na to mají.
Opìt jsou ti nejpotøebnìjší z kola
venku. Co s tím? Kdo z nás mùže
vìdìt, co se odehrává v hlavách vyøazených outsiderù, jak nesou skuteènost, že jejich kamarádi právì cvièí na
pláži pod vedením mistrù z jiné zemì
a oni sedí doma a hledí na televizní
obrazovku. Jak pøijmou tuto køivdu?
Pochopí, že jim rodièe nemohou
zaplatit pro nì pøíliš velkou èástku za
víkend strávený cvièením s japonským mistrem, který k nám do republiky pøilétá jen dvakrát do roka? Nezanevøou? Neøeknou si: "Vždyt' to nemá
cenu se celý rok døít a pak z toho nic
nemít?" Pøijdou ještì pøíští rok?
Mám jeden cíl: vychovat z dìvèat
sebevìdomé ženy, které se nestanou
obìtí šíleného násilníka, a z chlapcù
sebevìdomé muže, kteøí projdou životem s lehkostí a se ctí. K tomu je ale
potøebuji udržet ve "své" tìlocviènì.
Mám jedno pøání: mít možnost zajistit
všem "svým" dìtem stejnou šanci.
A nejsou to jen dìti svých rodièù,
nejsou to jen dìti ulice, jsou to dìti
nás všech, a my na nì stále zapomínáme.
Ladislav Modrý

Hana Gregorová

DÌTSKÝ DEN

Karate Kobu Bakov nad Jizerou www.karatekobu.cz

TJ Sokol Bakov n. J. srdeènì zve všechny sportovce na tradièní Dìtský den, který se bude konat
v sobotu 4.6. od 9 hod. na høišti u sokolovny.
Pøijïte si zaskákat v pytli i pøes švihadlo, toulat se
v bludišti, vyzkoušet si chùzi na chùdách, rybaøení, lžièkování, sít'ovanou, kbelíkovou a spoustu
dalších zajímavých soutìží. Za své výkony bude
každý odmìnìn malým pøekvapením. A co si vzít
s sebou? Dobrou náladu, chut' si zasportovat
a vhodné obleèení.

Staòte se partnery dìtí Vašeho mìsta 608 143 793
POSLUCHAÈI MLADOBOLESLAVSKÉ UNIVERZITY
3. VÌKU POZOROVALI SLAVÍKY U OBCE BUDA

Mgr. Jitka Brychová, starostka TJ Sokol Bakov n. J.

V rámci VÝJEZDNÍHO SEMINÁØE MLADOBOLE SLAVSKÉ U NIVERSITY 3. VÌKU a volného
èasu seniorù navštívili její posluchaèi z 1. i 2.
roèníku také lokalitu nedaleko obce Buda, kde
vedle jiných druhù ptactva hnízdí rovnìž slavíci.
Ornitolog Pavel Kverek z Knìžmosta pøímo
na místì ukázal, jak se ptáci odchytávají do
záchytných sítí a kroužkují. Lidé pøímo na
místì vidìli živého slavíka v Kverkových
rukou.
Šlo o velmi pùsobivý výklad ornitologa, který se
problematikou slavíkù a jejich hnízdìní zabývá již
20 let. Pøímo na místì se mohli posluchaèi pøesvìdèit,
že Pavel Kverek je nejen mistrný vypravìè, ale i èlovìk

s citlivým vztahem k pøírodì a jejím obyvatelùm. Navíc to, co od Pavla Kverka
mohli již døíve vyslechnout na pøednáškách zaøazených do programu pøednášek
v Mladé Boleslavi, nyní vidìli a slyšeli naživo v terénu.
Michal Šimek, asistent vzdìlávání, agentura Služba škole MB, Mladá Boleslav
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
CO VÍTE A NEVÍTE O BAKOVSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE (Základní škola v Bakovì letos a pøed 50 lety)
Vý c ho v a a ká z e ò
"Na národní škole byla kázeò ponìkud horší než na škole støední, o èemž svìdèí
i vìtší poèet známky 2. stupnì z chování. Na národní škole 9, na støední 5…Aby
byla výchova žákù jednotná na celé škole, byl vypracován výchovný plán, který
byl vyvìšen ve všech tøídách…Od prvního vstupu do školy musí dítì pocítit, že
pøestoupilo práh spoleèenského zøízení, ve kterém platí urèité zákony a pravidla,
která musí plnit, kterým se musí bez odmluvy podøizovat…Bylo podrobnìji sledováno chování dìtí, které mìly 2.stupeò z chování, a vyzvednuty a pochváleny
jejich pìkné vlastnosti. To nìkteré povzbudilo, takže bylo pozorováno zlepšení…Rodièe byli žádáni, aby podpoøili autoritu uèitele tím, že nedávali dìtem jiné
pokyny než škola… Problémoví žáci byli izolováni od všech rušivých elementù ve
tøídì, bylo vyšetøeno jejich rodinné prostøedí, v mnoha pøípadech byla provedena
návštìva v rodinách…" (Kronika bakovské školy 1954-55)

orgánù zabývat. Žák je povinen plnit pokyny pedagogických pracovníkù školy
vydané v souladu s právními pøedpisy a školním øádem. Žák se pøipravuje svìdomitì na vyuèování, je povinen mít v poøádku všechny pomùcky potøebné na vyuèování, vèetnì žákovské knížky. Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, vèetnì alkoholických nápojù a kouøení v areálu školy je žákùm zakázáno - z porušení tohoto ustanovení budou vyvozeny pøísné sankce. Zákonný
zástupce je povinen dokládat dùvody nepøítomnosti dítìte ve vyuèování do 3 dnù
v souladu se zákonem è. 561/2004 Sb., (školský zákon). Uèitel koná dozor podle
rozvrhu dozorù, který je vyvìšen ve sborovnách školy,…Tak bychom mohli
vyjmenovávat jednotlivé body školních smìrnic dále. Žáci jsou na zaèátku každého školního roku a pak i prùbìžnì bìhem roku seznamováni s pravidly života
ve škole a rodièe pak mohou získávat potøebné informace na tøídních schùzkách
èi konzultovat pøímo s paní øeditelkou, zástupcem, výchovnou poradkyní èi tøídním uèitelem. Tøídní uèitel je žákùm nejblíže, øeší s nimi problémy s uèením
i s kázní a na své žáky také nejvíce výchovnì pùsobí, èemuž napomáhá i umožnìní výuky rodinné výchovy ve své tøídì každému tøídnímu uèiteli II. stupnì.
A jaká jsou používaná výchovná opatøení k posílení káznì na škole? Øadí se sem
jak negativní postihy (napomenutí tøídního uèitele, dùtka tøídního uèitele èi øeditele školy, 2. až 3. stupeò z chování), tak také pochvaly a odmìny (ústní pochvala, písemná pochvala do žákovské knížky a katalogového listu žáka, pochvala ve
školním rozhlase èi ve zpravodaji Bakovsko, mimoøádná úèast na doplòkových
akcích školy, vìcná odmìna,…).
Metodické usmìròování a sjednocování pedagogické èinnosti a výchovných pøístupù tøídních uèitelù i uèitelù uèebních pøedmìtù k jednotlivým žákùm má
v kompetenci výchovný poradce. V náplni jeho práce je mimo jiné podávat návrhy na vyšetøení žákù s vývojovými poruchami uèení a chování v pedagogicko
psychologické poradnì, projednávat s tøídními uèiteli dodateèný odklad školní
docházky, pøeøazení žáka do jiného typu školy èi pøípadné užití slovního hodnocení. Výchovný poradce se také podílí na zpracování individuálního plánu a další
dokumentace pro integrované žáky, organizuje individuální porady s uèiteli
a rodièi pøi øešení výchovných a výukových problémù žákù, sleduje spoleènì se
školním metodikem projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálnì patologické jevy a navrhuje nápravná opatøení. Spolu s vedením školy zajišt'uje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy (péèe o dítì, sociální kurátor, sociálnì právní komise na ochranu dítìte, Policie ÈR, krizová centra,…). Poskytuje
také nemálo dùležitou poradenskou èinnost pro rodièe a žáky pøi volbì povolání.
Každoroènì výchovný poradce poøádá pro 9. roèníky nìkolik akcí spojených
s orientací na volbu povolání. Žáci navštíví Úøad práce v Mladé Boleslavi, kde
získají základní informace o možnostech dalšího vzdìlávání a obdrží informaèní
brožury s pøehledem støedních škol a odborných uèilišt'. Zúèastní se rovnìž
exkurze do SOU a OU Škoda Auto, a.s., Mladá Boleslav. Dále si mají možnost
vyzkoušet cvièné zpracování SCIO-testù s následným vyhodnocením a srovnáním svých výkonù s žáky jiných základních škol. Pro rodièe vycházejících žákù
pak výchovný poradce zorganizuje dvì informaèní schùzky, kde je rodièùm
vysvìtlen systém pøijímacího øízení, zprostøedkována nabídka propagaèních
materiálù škol a umožnìna i prezentace zástupcù nìkterých støedních škol a uèilišt'. Na následné schùzce dostanou rodièe pøihlášky a je jim vysvìtleno správné
vyplnìní formuláøe.
V pøíštím èísle Bakovska se budeme zabývat klasifikací, prospìchem žákù
a jejich dalším uplatnìním ve studiu èi pøípravì na zvolené povolání ve srovnání
se situací v 50. letech.

Již delší dobu se veøejnost, a i lidé k tomu svým postavením povolaní dovolávají vìtšího výchovného vlivu školy, dokonce nìkteøí ve svých výrocích požadují,
aby škola, dá se øíci pøímo suplovala roli rodièù, kteøí jsou zavaleni prací a na své
vlastní dìti nemají v naší uspìchané dobì èas. Zamyšlení, zda je vhodným øešením pøenášet zodpovìdnost za výchovu dìtí na školu a zda je vùbec v souèasné
mediálnì zamìøené a konzumní spoleènosti nìco takového se zdárným koneèným
výsledkem možné, nechám na vás, ètenáøích. V padesátých letech a letech i dále
následujících, ve kterých byla škola institucí vìtšinou nepøístupnou jakékoliv diskusi, se uèitelé snažili co nejvíce ovlivòovat výchovu a pùsobit i na rodièe žákù,
což dokazuje i výše uvedený úryvek z kroniky. Jaký tato snaha pøinášela výsledek, at' posoudí ti, kteøí do škol v té dobì chodili. Jistì zavzpomínají na stinné,
ale i nìkteré prozíravé stránky výchovného pùsobení tehdejší školy.
V souèasnosti uèitelé vycházejí ve své pedagogické práci z koncepèních zámìrù
naší školy. Hlavním úkolem je pro nì poskytnout žákùm pøedevším kvalitní
základy všeobecného vzdìlání dle osnov Základní školy a vytvoøit podmínky pro
vzdìlávání v dalším životì. Dále se stává prioritou rozvíjení osobnosti každého
žáka. Uèitelé se snaží posilovat sebevìdomí dìtí, podnìcovat jejich všestranné
aktivity, vytváøet otevøenou a sdílnou atmosféru školního prostøedí, založenou na
vzájemné toleranci, respektu a pocitu odpovìdnosti. Tyto ideje by se ovšem nedaøily uskuteèòovat bez podpory rodièù a jejich výchovného pùsobení, které by
mìlo být po vzájemné dohodì v souladu s pùsobením pedagogù. Nedílnou souèástí práce uèitelù ve škole je i dùsledné potírání negativních patologických jevù
- šikany, násilí, rasismu, vandalismu a záškoláctví. Tøídní uèitelé a uèitelé
výchovných pøedmìtù pak dbají o dùkladnou a opakující se prevenci ke zneužívání návykových látek - kouøení, alkohol, drogy,…
Žáci i uèitelé se øídí pravidly, která jsou sepsána v nìkolika vnitøních pøedpisech
vycházejících ze zákona è. 561/ 2004 Sb., o pøedškolním, základním, støedním,
vyšším odborném a jiném vzdìlávání (školský zákon) a pøíslušných vyhlášek
MŠMT: napøíklad školní øád s režimem školy, režimem školy pro pedagogy a
nepedagogické pracovníky školy, pravidla pro hodnocení žákù, výchovná opatøení k posílení káznì atd. V tìchto pøedpisech jsou formulována jak práva žákù, tak
i jejich povinnosti, dále i podmínky zajištìní bezpeènosti a ochrany zdraví.
V neposlední øadì jsou zde vypsány ze zákona dané povinnosti zákonných
zástupcù žákù. Mohu uvést nìkolik pøíkladù z mnoha ustanovení, která si každý
mùže pøeèíst na chodbì školy pøi její návštìvì: Žák má právo na pøístup k informacím o prùbìhu a výsledcích svého vzdìlávání a informacím, které podporují
jeho rozvoj. Žáci si mohou vytváøet své samosprávné orgány, volit a být do nich
voleni, pracovat v nich a jejich prostøednictvím se obracet na øeditele školy s tím,
že øeditel školy je povinen se stanovisky a vyjádøeními tìchto samosprávných

SOCIÁLNÍ PÉÈE
Obèanské sdružení Spokojený domov
nabízí ve vaší obci:
Peèovatelskou službu
tato služba nabízí péèi hygienickou od
koupele po masáž zad, zajistí obìdy, nákupy nebo
pomoc pøi podávání jídla, zajistí úklid bytu nebo
vyprání prádla, nabízí doprovod na vyšetøení nebo
úøady,
zajistí prùvodcovskou službu pro nevidomé, nabízí
ètení z denního tisku, procházky za úèelem aktivního
pohybu atd. . To je jen nìkolik pøíkladù z nabídky
peèovatelské služby, která je k dispozici sedm dní
v týdnu od 6. 00 do 22. 00 hod. a jejíž služby vykonávají proškolené peèovatelky, které postupnì procházejí akreditaèními kurzy.
Pomoc peèující rodinì - respitní péèe
Tato služba pøedstavuje odlehèující èinnosti, a ta

Mgr. Marta Masopustová

pomáhá zejména rodinám nebo jednotlivcùm, kteøí se
dlouhodobì starají o nemocné nebo hendikepované,
dohled a ošetøovatelská péèe o nemocného
nebo hendikepovaného, o nìhož normálnì peèuje
rodina ( napø. dovolená nebo nemoc peèující osoby,
jednání na vzdálených úøadech apod. ).
Osobní asistenci
Je druh sociální péèe, umožòující èlovìku, který by
jinak musel pøežívat v Ústavu sociální péèe, aby mohl
bydlet a žít se svou rodinou,
- pomoc pøi zajištìní bìžných denních aktivit (jídlo,
hygiena, vyprazdòování, oblékání), pomoc pøi ètení,
psaní, doprovod na kulturní a spoleèenské akce nebo
úøady, vycházky.
Klubovou èinnost pro seniory
program lze rozdìlit na oblast vzdìlávací
(pøednášky zdravotnì vzdìlávací), kulturní (výlety,
soutìže), zájmovou (výtvarná tvorba).
Sociální poradenství
sociální dávky a pøíspìvky
4

pomoc pøi hledání vhodného sociálního
zaøízení typu domov dùchodcù, dùm s peè. službou.
Rozvoj pracovních pøíležitostí pro obèany
možnost práce jako peèovatel/ka v místì
bydlištì, vhodné i pro uchazeèe o zamìstnání na
úøadì práce, brigáda,
dobrovolnické aktivity.
Bližší informace o obèanském sdružení Spokojený
domov získáte na telefonním èísle 326 773 849,
e-mailové adrese spokojeny.domov@seznam.cz,
internetových stránkách www.sweb.cz/spokojenyDomov nebo vašem obecním úøadì.
Posláním obèanského sdružení Spokojený domov je
umožnit lidem se ztrátou sobìstaènosti dùstojnì žít ve
vlastním domácím prostøedí.
za Spokojený domov Sedláková
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VZPOMÍNKA - ING. MILIÈ BLAHOUT - NEDOŽITÝCH 75 LET
Dne 20. kvìtna tomu bude plných 75 let, kdy se
v Bakovì narodil známý vìdecký pracovník a fotograf ing. Milíè Blaho ut , Cs c .

Jeho otcem byl známý bakovský knìz a zakladatel
CÍRKVE ÈESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ Antonín Blahout,
jeho matkou byla Vìra Blahoutová, dlouholetá uèitelka zdejších obecných škol. Milíè prožíval své dìtství v Bakovì, kde také navštìvoval obecnou školu
chlapeckou. Za války studoval na mladoboleslavském gymnáziu, kde v nìm profesoøi biologie podnítili vztah ke studiu pøírodovìdy. Po válce pøerušil

proto gymnaziální studia a pøestoupil na Vyšší školu
lesnickou do Trutnova, kde s výborným prospìchem
odmaturoval. Po støední škole byl pøijat ke studiu na
Vysoké škole polnohospodáøské a lesního inženýrstva v Košicích. Diplom lesního inženýra získal na
pražské Lesnické fakultì Vysoké školy zemìdìlské
v roce 1955.
Už za trutnovských studií navázal blízké kontakty
s tatranskou vysokohorskou pøírodou. Tatry mu už
tehdy uèarovaly na celý život a staly se také jeho
osudovou láskou. Nebylo prázdnin, aby jako student
do Tater nezajel a osobnì nezkoumal tatranské chodníèky a nezdolával strmé štíty tìchto krásných velehor. V létì se pilnì zauèoval do tajù horolezectví,
pùsobil jako nosiè bøemen na Terryho chatu a v zimì
se s radostí prohánìl po tatranských svazích a pláních. Zvláštì v horolezectví dosáhl mistrné úrovnì.
Podle informací dochovaných v archivu muzea
Bakovska byl v létech 1952 - 1956 dokonce horolezeckým svazem nominován do èeskoslovenského
reprezentaèního družstva.
Po studiích v roce 1955 byl Blahout pøijat do
výzkumné stanice pøi správì Tatranského národního
parku a zaøazen jako vìdecký pracovník na odlouèené pracovištì v Podbánském. Je mu umožnìno, aby
veškeré pracovní úsilí vìnoval studiu života kamzíkù, svišt'ù, medvìdù, skalních orlù a další vysokohorské zvìøe. Jeho vìdecké založení a neskrývaná
touha po dalším poznání jej vedou k vìdecké pøípravì v Ústavu pro výzkum obratlovcù pøi ÈSAV
v Brnì", kde obhájil svou disertaèní práci o kamzíku
horském a v roce 1976 byl promován na kandidáta
vìd (Csc.).
Vedle své lesnické a vìdecké práce se ing. Blahout
úèastnil záchranných prací tatranské Horské služby

jako její dobrovolný pracovník. Za dlouholetou èinnost v této instituci mu byl udìlen støíbrný odznak
Horské služby. Jako výborný znalec Tater s ochotou
a rád provázel vybrané skupiny návštìvníkù Tatrami.
Mìl k tomu i oficiální oprávnìní, nebot' byl potvrzen
jako horský vùdce I. tøídy.
Ing. Blahout slynul povìstí i jako myslivec, dobrý
a peèlivý hospodáø tatranské pøírody. Dokonale se
vyznal v hodnocení mysliveckých trofejí, proto také
býval èastým èlenem pøíslušných hodnotitelských
komisí pøi poøádání mysliveckých výstav.
V roce 1962 pøesídlil do Tatranské Lomnice, kde se
aktivnì podílel na èinnosti Výzkumné stanice
TANAPu, ale i na zøízení zoologické expozice tamìjšího muzea. Pøi své každodenní práci našel Milíè
Blahout velkou zálibu ve fotografování tatranské pøírody, jejích hor, flóry a zvláštì fauny. V tomto oboru
si osvojil dokonalé mistrovství, které ho pøedurèilo
i k publikování. V roce 1963 se podílel na vydání
knihy Tatry mého srdce, jeímž autorem byl Václav
Cibula, v roce 1976 vyšla Kamzièia zver a v roce
1980 s pøítelem Repkou vydal knihu Tatry. Ing. Blahout psal vìdecké studie i populární èlánky o tatranské faunì, které otiskoval v rùzných èasopisech, jako
Krásy Slovenska, Ochrana pøírody, Tatranské noviny,
Vysoké Tatry, Slovenské kúpele, ABC aj. Nìkteré
jeho stati byly otištìny i v zahranièních èasopisech.
Životní pout' Bakováka ing. Milíèe Blahouta, Csc. se
neèekanì uzavøela v jeho 48 létech. Zemøel pøedèasnì po návratu z kontrolního sèítání kamzíkù pøi
dopravní nehodì v Bielovodské dolinì nedaleko Šalvijového potoka.
Ing. Milíè Blahout, CSc, byl uznávaným vìdcem,
dokonalým znalcem tatranské vysokohorské fauny,
citlivým fotografem a zdatným sportovcem, který si
i ve starším vìku uchoval dobrou tìlesnou zdatnost,
tolik nutnou pro zdolávání slovenských velehor.
-áø

Dobrý den, pane Milíèi. Za všechny Bakováky posílám pozdravy do Austrálie. Jsem moc ráda, že jste dovolil nechat mì vstoupit do Vašeho soukromí
a blíže s ním naše ètenáøe seznámit.
Povìzte nám, prosím, nìco o dìtství Vašeho otce, pøibližte nám jeho rodièe
a sourozence.
O dìtství mého otce toho naneštìstí moc nevím. Je to mnoho rokù, co táta
zahynul. V tomto roce to bude 27 let. Babièka pocházela z Mnichova Hradištì,
dìda ze Sedlce. Oba byli uèitelé, dìda byl svého èasu také faráøem. Já si teï
èasem uvìdomuji, jak moc toho o svých rodièích a jejich rodièích nevím. Byl
jsem velice pøekvapen, když jsem zjistil, že táta mìl také prostøední jméno. Podle
rodného listu se jmenoval Milíè Jan Blahout. Zjistil jsem to až mnoho let po otcovì smrti, když jsem pøi hledání èehosi narazil na jeho rodný list. Tehdy jsem si
také zaèal hodnì uvìdomovat, kolik vìcí mi zùstane utajeno. Otec mìl sestru
Dagmaru, která s rodinou žila v Doksech u Máchova jezera. Zemøela v r. 1980.
Víte, co otce motivovalo k lásce k pøírodì, k horám, jaké mìl koníèky?
Tátovy koníèky - od raného mládí se vìnoval fotografování, své první fotky
zaèal tvoøit, když mu bylo asi 12-13 let. To se domnívám jenom podle asi 2-3
zachovaných obrázkù a také jenom odhaduji, kdy vznikly. Bylo to v èase, kdy táta
za války vypomáhal jako lesní dìlník na Klokoèce. Z té doby se mi zachovalo pár
stránek otcova deníku. Tátova láska k lesu a k pøírodì musela pocházet od dìdy,
který sám byl nimrodem, a tak asi na tátu pøenesl tuto svou lásku. U otce to pokraèovalo pøes studia na Vyšší lesnické škole v Trutnovì a pak vystudováním vysoké školy a získáním titulu lesního inženýra. Otec zdìdil také lásku k lovu, ovšem
u otce se to pozmìnilo ve sbìr trofejí fotografických. Vzpomínám si na jeho ne
velmi slavné pokusy o ulovení lišky na maminèin límec, kdy se otec vrátil po noci
strávené venku bez úlovku, ovšem s vysvìtlením a ospravedlnìním, že si velice
krásnì "schrupnul" na èerstvém vzduchu. Láskou k horám se musel otec " nakazit" v dobì, kdy se vìnoval horolezectví. Oba rodièe byli svého èasu velice aktivní horolezci. Maminka byla dokonce na poèátku 50. let èlenkou èsl. reprezentaèního družstva. Pøes horolezectví se také rodièe seznámili.
Jak se stalo, že "zakotvil" ve Vysokých Tatrách a prožil zde zbytek svého
krátkého života?
V Tatrách rodièe zakotvili nejpravdìpodobnìji ze dvou dùvodù. První, že
jako horolezci milovali hory, druhý, že táta po skonèení vysoké školy dostal svoji
první umístìnku do Lubochnì. Díky tomu, že je to na skok do Tater, táta ihned
zapracoval a nechal se pøemístit na Podbanské. Zde zaèal pracovat pro Tatranský
národní park. To bylo v r. 1956 a sem se po svatbì v listopadu toho roku také pøistìhovala maminka. Podbanské v tom èase bylo velice krásným koutem mimo
civilizace. Neexistovala silnice na Štrbské Pleso a i na druhou stranu vedla jenom
velice špatná cesta. První autobus byl v Pribyline, z Podbanského 9 km. V r. 1962
se naše rodina pøestìhovala do Tatranské Lomnice.
pokraèování na str. 6

ROZHOVOR S ...
Za dobu vydávání "Bakovska" mìstem jsem vedla rozhovory s mnoha zajímavými lidmi. Vždycky jsem se s nimi setkala osobnì, mìla jsem možnost pøímého
kontaktu a pøípadných okamžitých korekcí.
Dnešní èlánek je zcela výjimeèný. Za prvé v tom, že se Vám pokusím pøiblížit
èlovìka, který v našem mìstì vyrostl, proslavil se ve vìdeckém svìtì i za hranicemi naší republiky, ale bohužel již není mezi živými. Za druhé v tom, že jsme
poprvé využili souèasných technických vymožeností a rozhovor mi poskytl jeho
syn Milíè, žijící v Austrálii, a to prostøednictvím elektronické pošty. Spoleènì
pøedstavíme jeho otce Ing. Milíèe Blahouta, CSc., který by se 20. kvìtna letošního roku dožil 75 let, a vìøím, že i on sám na sebe nìco prozradí. Pátrání paní
Bulíøové po rodinných pøíslušnících ing. Blahouta bylo hodné pátrání Sherlocka Hollmese. Pojïme tedy na to.
Co je obecnì známo, jsme se dozvìdìli z pøíspìvku PhDr. Bednáøe, a tak jen ve
struènosti zrekapituluji:
Ing. Milíè Blahout, CSc., se narodil 20. kvìtna 1930. Celé své dìtství prožil
v Bakovì nad Jizerou v Boleslavské ulici èp. 382, ve mìstì ukonèil základní
školu. V letech 1947-51 studoval na Vyšší lesnické škole v Trutnovì a po vysokoškolském studiu na Lesnické fakultì v Košicích a v Praze získal titul lesního
inženýra. Od mládí miloval Vysoké Tatry a od 1. 1. 1956 zaèal pracovat jako zoolog na Výzkumné stanici Tatranského národního parku (TANAP) na Podbanském.
Od roku 1962 pùsobil jako pracovník ve výzkumné stanici a muzeu TANAPu
v Tatranské Lomnici. Už od roku 1956 se vìnoval výzkumné práci a jeho práce
na poli ekologie a etologie kamzíka a svištì je velkým vìdeckým pøínosem. Dùležitou èástí jeho práce byly též výzkumy antropických vlivù na kamzièí zvìø. Nejvìtším pøínosem bylo popsáni populace kamzíkù žijících ve Vysokých Tatrách
jako samostatném poddruhu - kamzík vrchovský tatranský /Rupicapra rupicapra
tatrica, Blahout 1971/. Jeho vìdecké práce a poznatky byly hojnì využívané
v dokumentech a opatøeních Správy TANAPu. Nedílnou souèástí jeho práce byla
fotodokumentace. Mnoho èasu také vìnoval publikování, pøednáškám, televizním
a rozhlasovým relacím, filmovým námìtùm, fotografování.
Jeho fotografie, pøevážnì s horskou tmatikou, byly ocenìny doma i na mezinárodních výstavách. Zanícenì pracoval jako dobrovolný èlen Horské služby, podílel se na mnoha kurzech a školeních o záchranných pracích ve vysokých horách,
byl horským vùdcem I. tøídy. Jeho obrovské teoretické znalosti a praktická ochrana vysokohorských druhù øadí Ing. Blahouta, CSc., mezi pøední znalce vysokohorské fauny na Slovensku.
Ing. Milíè Blahout, CSc. zemøel tragicky v Tatrách dne 17. listopadu 1978, když
se vracel ze sèítání kamzíkù. Je pochovaný v Tatranské Lomnici.
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Co nyní dìláte, jak se Vám tam "u klokanù" žije? Pøijdete s nimi nìkdy do
styku?
Pracuji v obchodì s jízdními koly. Bylo to mé první zamìstnání tady v Austrálii, které jsem sehnal. Pìt rokù jsem také pracoval u poèítaèe pro malou rodinnou firmu, ovšem po pøijetí do zamìstnání snoubenky šéfova syna jsem byl propuštìn. V podstatì celá firma se skládá z pøíslušníkù jedné rodiny. Takže opìt pracuji v obchodì s koly. Rád bych se jednou živil fotografováním pøírody. Pomalièku se k tomuto cíli prokousávám, ale jako vše, chce to èas a hlavnì kopec penìz.
No a momentálnì jsou dùležitìjší jiné vìci.
Co se týèe klokanù, dostáváme se do styku pomìrnì èasto, nejèastìji u manželèiných rodièù na jejich zahradì. Tchynì si stìžuje, že jí okusují její rùže. Jinak
mi trvalo pomìrnì dlouho, než jsem si zvykl, že místo vrabcù vám po zahradì lítají papoušci, že na mandarinky nám chodí v noci kaloni (pozn. redakce: savec
podobný netopýru), vùbec že vám mandarinky rostou v zahradì nebo že na piknikových místech si musíte dávat pozor na dotìrné varany, kteøí se nauèili loudit
zbytky jídla.
Prozradíte nám nìco o své rodinì?
Manželka Kirsty poslední rok pracuje pro organizaci, která zabezpeèuje speciální spojovatelské služby pro sluchovì postižené. Tvoøí rùzné poèítaèové prezentace, pomáhá pøi zpracovávání semináøù apod. Pùvodnì pracovala jako logopedièka pro školy. Shodou okolností bakovská babièka, jako bývalá uèitelka, se
také v dùchodu vìnovala nápravám øeèi. Manželka se tìsnì pøed narozením našeho prvního kluka dala na další studia vedle své práce a pak dalšího tìhotenství.
Ukonèila studia - multimedia pøed 2 roky a hledá svoje uplatnìní v tomto smìru.
Máme dva syny. Starší Jakub Milíè Blahout má 5 rokù a pøíštím rokem zaèíná chodit do školy. Mladší Lukáš Jan Blahout bude mít koncem kvìtna 2 roky. Oba
kluci dostali svoje prostøední jméno ze jména svého "tatranského dìdy", kterého
na velikou škodu, už nemohou osobnì poznat. Až když jsem se sám stal rodièem,
otcem jsem naplno, pocítil jsem z jiného úhlu ztrátu maminky a táty. Strašnì mì
mrzí, že moji kluci je nemohou poznat.
Stýkáte se s ostatními pøíbuznými v Èesku? Jak èasto jezdíte domù?
Mám sestru Danielu, která žije v Èechách - v Peruci. Spolu s manželem jsou
oba nábytkáøi, spolu studovali vysokou školu døevaøskou ve Zvolenì. Mají dvì
dcery, starší Markétu a mladší Barboru. Starší se chystá na vysokou školu, mladší
studuje na gymnáziu. Domù jsem zavítal jenom jednou v r. 1997. Je to pìkná dálka
i v tìchto moderních dobách. Navíc po narození klukù, spolu s dalšími fakty, jako
že jsme pøed 3 lety koupili dùm, manželèina krátká mateøská dovolená, moje trable se zamìstnáním apod. K tomu, že Lukáš má zatím jenom 2 roky a urèitì chceme pøijet celá rodina, tak zatím s cestou na Slovensko a do Èech nespìcháme. Ale
máme to v plánu. Starší Jakub už se i domáhá, že by se chtìl pøijet podívat do
"mých" hor. Udržuji kontakty se sestrou èi kamarády v posledních letech hlavnì
pøes elektronickou poštu. Je to velice rychlé, pohodlné a i ekonomické. Dopis
letecky jde zhruba týden až 10 dnù, balík normální pozemní poštou 3 mìsíce.
Elektronickou poštou je to pár vteøin, v nejhorším pøípadì, když jsou nìjaké zmatky na serverech, pár hodin. Navíc nikam nemusím, nat'ukám do poèítaèe a jenom
odešlu. Je to fantastická vìc spojující mnoho lidí.
Je nìco, co jste ještì nikomu o svém otci neøekl a myslíte, že by to ètenáøi mìli
vìdìt?
Sedím pøed poèítaèem a nevím, co bych mìl "prozradit" na tátu. To, že spolu s
maminkou to byli pro mì a sestru nejlepší lidé? Doufám, že se mi snad jednou
povede vybrat z otcových nespoèetných obrázkù to nejhezèí a nejzajímavìjší
a vydat knihu, a tak ukázat lidem vìci, pøírodu, jak ji táta vidìl svýma oèima a jak
ji zachytil na film. Snad by to mohlo pomoci lidem trochu pootevøít dvíøka pochopení, porozumìní a v koneèném dùsledku pomohlo k zachování hodnot, které sice
dokážeme velice rychle pøemìnit, èi dokonce znièit, ale nedokážeme je vytvoøit.
Rád bych podìkoval všem lidem, kteøí si na tátu i po mnoha letech vzpomenou.
Na Bakov si uchovávám milé vzpomínky z dìtství a urèitì se pøijedu opìt podívat,
jako pøi mé poslední návštìvì v r. 1997 ukázat svým synùm, kde jsem si já jako kluk
hrával, kam jsem chodil dìdovi pro pivo a vùbec podívat se, co se zmìnilo.
Pøeji vám všem krásný den a mockrát dìkuji.

pokraè. ze str. 5

Sdílela jeho koníèky Vaše
matka a podporovala manžela
v nároèné práci?
Maminka podporovala tatínka. Jinak to ani nešlo. Táta býval
hodnì dnù z domu. Pracoval
jako zoolog pro národní park.
Nebyl typem výzkumníka, který
svoje poznatky èerpá jenom
z knih. Táta si svoje vìdomosti
z velké èásti vychodil v terénu.
Už na Podbanském se zaèal
vìnovat výzkumu kamzíka
a svištì a tak mnohé dny strávil
pozorováním pøímo v terénu.
Táta jako horolezec mìl obrovskou výhodu v tom, že se dokázal pohybovat ve vysokohorském prostøedí za
rùzného poèasí. Bývala období u nás doma, kdy jsme otce jenom obèas letmo
zahlédli. Do terénu odcházel èasto velice brzo ráno, vracíval se pozdì, èi dokonce zùstával venku. Maminka se o nás starala, navíc se starala o rùzné vìci kolem
domácnosti, když táta nebyl po ruce.
Žije ještì, v pøípadì že ano, kde?
Maminka zemøela pøed 12 roky. Po tátovì smrti se o nás se sestrou starala.
Byla to velice stateèná žena. Když táta zemøel, já byl na poèátku druhého roèníku
vysoké školy a sestra byla v posledním roèníku gymnázia. Maminka nás podpoøila po celý èas vysokoškolských studií a i po tom. Až v dnešní dobì si uvìdomuji
velikost starostí, kolik vùle a sil musela mít.
Naše ètenáøe by jistì zajímalo nìco bližšího i o Vás. Kde jste se narodil, kde
jste prožil dìtství?
Já se narodil na Slovensku, v Paludzce, což byla nejbližší porodnice k Podbanskému. Sestra to dokonce do porodnice ani nevydržela, narodila se v sanitce
cestou. Jak jsem psal výše, bylo to na Podbanské pìknì z ruky, navíc cesta v té dobì
za moc nestála. Svoje první roky jsme prožili tedy na Podbanském. Bylo to v
dobách, kdy maminka v létì, když potøebovala houby k vaøení, tak si odskoèila za
barák. Rodièe s úsmìvem vzpomínali na souseda, který v té dobì sbíral houby na
mopedu. To bylo v dobách, kdy bylo hub a jiných lesních plodin podstatnì více než
sbìraèù. V dnešní dobì je to naopak. Na Podbanské si vzpomenu, i když jsem byl
malý chlapec. Nìco z vyprávìní rodièù mi zùstalo v pamìti, jako mé první setkání
s nemocným kamzíkem, kterého k nám jednou pøinesli. Èi na mé první lyžaøské a
sáòkaøské pokusy z veliké kupy snìhu, který táta pravidelnì sházel ze støechy. V
roce 1962 jsme se pøestìhovali do Tatranské Lomnice.
Kolik let Vám bylo, když Váš otec tragicky zahynul, a jak Vás jeho smrt
poznamenala?
Bylo mi 21 let, když táta tragicky zahynul pøi autonehodì. Byl jsem na poèátku druhého roèníku studií na vysoké škole. Tátovou smrtí se najednou zøítily urèité jistoty, které jsem do té doby považoval za nemìnné. Ze zaèátku se to projevilo na mých studijních výsledcích. Projevilo se to i v jiných smìrech. Chtìl jsem si
napøíklad pak na své kùži ovìøit, co èlovìku dá horolezectví. A nejenom co dá, ale
i co vezme. Rodièe mì nikdy aktivnì nevedli k zájmu o horolezectví, spíše se snažili nás nasmìrovat jiným smìrem
V odborných zájmech jsem najednou cítil potøebu pokraèovat v otcových šlépìjích ve výzkumu kamzíkù, i když do té doby jsem dával pøednost herpetologii,
nejspíše z dùvodu, že jsem nechtìl nìjak soupeøit s otcem. A i v jiných smìrech.
Kráèíte povoláním ve šlépìjích svého otce nebo smìøují jinam?
Žel bohu nekráèím. Krátce po tátovì smrti jsem velice chtìl pokraèovat v jeho
práci. Moje diplomová práce se vìnovala kamzíkùm a vìøil jsem, že po skonèení
studií matematiky a biologie se najde místo pro mì v Tatranském národním parku.
Z tohoto omylu jsem byl vyveden tehdejším øeditelem, který mnì pøi mé tøetí
návštìvì s žádostí o zamìstnání pouèil: "Pane Blahout, aby jsme si rozumìli, já
nepotøebuji zamìstnat lidi se zájmem o ochranu pøírody, ale lidi, kteøí se mì
hodí…" Dodnes si ten rozhovor pamatuji a i moje vystøízlivìní z nadìjí, které jsem
živil, nebot' v té dobì byl na místì zoologa zamìstnán èlovìk, který vyplòoval svùj
pracovní èas opisováním èlánkù z knih a èasopisù. Pozdìji jsem zjistil, že tam byl
"uložen" do doby, než se uvolní podstatnì vhodnìjší místo. Takže takto jsem byl
jaksi vykopnut na jinou dráhu. Navíc jsem v té dobì nemìl úmysl Tatry opustit,
takže jsem zaèal pracovat v úplnì jiných zamìstnáních.
Mùžete nám povìdìt, jak jste se dostal do Austrálie, kde nyní bydlíte?
Bydlíme v Brisbane. Hlavni mìsto Queenslandu. Tak jak jsem si kdysi
nedokázal pøedstavit, že bych mìl žít mimo Tatry, tak teï žiji navíc ve velkomìstì, v totálnì odlišných klimatických podmínkách, na skoro druhém konci
svìta. Já se v podstatì do Austrálie pøiženil. Manželka je Australanka, ovšem
seznámili jsme se jak jinak v Tatrách, kdy jsem v tom èase spolupracoval s jednou polskou cestovní kanceláøí. Pøi své první návštìvì v Tatrách mìla velice
málo štìstí na slušné poèasí, spíše to bylo tak, že z týdne, který strávila v Tatrách, byly snad dva pùldny, kdy nepršelo. Zaèali jsme si pak dopisovat. O rok
pozdìji pøijela znovu na návštìvu do Evropy a strávila zde 12 mìsícù, z toho asi
9 na Slovensku. Krátce po jejím pøíjezdu zemøela maminka. Já pak na poèátku r.
1995 na její pozvání navštívil Austrálii a pak koncem roku se sem vystìhoval.
Takže zde trávím desátý rok.

Mìsto uctí památku Vašeho otce výstavou k výroèí jeho nedožitých 75 let, jistì
vzpomene i Vaše rodina. Jak mì informovala paní Bulíøová, je již v kontaktu
s Vašimi pøíbuznými v Èechách a ti pøislíbili úèast na slavnostní vernisáži.
Jaroslava Èermáková
Èest jeho památce!

JAZYKOVÝ KOUTEK
Turnov
- jedná se o mìsto na severozápadním okraji Krkonošského podhùøí, které leží
západnì od Semil a vlakem jen "kousíèek" od Bakova nad Jizerou,
- pùvodní mìsteèko, vystavìné na saském právu kolem roku 1250, vzniklo slouèením starší vsi Turnova a osady Hruštice,
- místní jméno je odvozeno pøivlastòovací pøíponou - ov ze staroèeského osobního jména "Turen", ve významu "silný jako tur" a znamenalo "Turnùv (dvùr)",
- poprvé je jméno doloženo roku 1272 jako "Turnow",
- podobné tvoøení se objevuje u moravských místních jmen napøíklad "Vlèen"
ve významu "silný jako vlk".
Mgr. Marta Masoupustová
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neznámého pùvodu bombardují Mladou Boleslav. Neèekané nálety mají tragický
úèinek. Je znièena nejen èást Škodovky, ale bohužel v troskách rozbitých domù
zahynulo na dvì stì lidí. Praha jásá, Boleslav pláèe nad tìly svých mrtvých a zkázou mìsta. Z Bakova byla vyslána pomocná èeta se samaritánskou službou na
pomoc ranìným a postiženým. Mezi obìt'mi náletu jsou i lidé z Bakovska:Oldøich
Krejbich z Bakova, Josef Prokùpek z Podhradí a Václav Flanderka z Bradlce.
Asi hodinu pøed polednem jsou na námìstí zadržována auta obsazená nepøátelským vojskem i civilním obyvatelstvem. Posádkové velitelství v èele s kpt. Šnajdrem se ujímá svého úkolu. Dochází k odzbrojování vojákù a k záboru majetku
uprchlíkù. Na pomoc tu byli èetníci, legionáøi, hasièi a další. Dùstojníci v záloze
dostávají konkrétní odpovìdné úkoly:por. Maršálek organizuje autopark pro zabavená auta, motocykly, pojízdné dílny na høišti za sokolovnou. Npor. Kafka eviduje jízdní kola, která jsou shromažïována na dvoøe za radnicí. Vojenský materiál
a potraviny jsou ukládány v sále radnice, kde velel npor. L. Honc, v sokolovnì,
kde byli za evidenci odpovìdní popr. E. Kyncl a ppor. R. Hema, a v hostinci
U Èerných. Ozbrojení nìmeètí vojáci jsou shromažïováni na námìstí, kde je støeží èeské hlídky.
Bakovské námìstí bylo po celé odpoledne plné lidí. Kdosi si povšiml, že tudy projíždí nìmecké auto s dùstojníkem na zadním sedadle. Resl a V. Vìtvièka, èlenové
RNV, rychle nasedají do auta a zaèínají je pronásledovat. Cizí auto ujíždí pøíliš
rychle, takže se Bakovským podaøilo zastavit je až na reèkovském rozcestí. Oba
muži pøisedli do nìmeckého auta a vydali pøíkaz k návratu do Bakova. Pøed radnicí byl neznámý dùstojník zatèen za pøítomnosti kpt. Šnajdra. Odtud byl odveden
na èetnickou stanici a druhý den odvezen do štábu mjr. Volka na Valeèov. Pøi
výslechu bylo zjištìno, že zatèeným mužem je generálmajor Goyscha, velitel 193.
frýdlandské divize.
Èetniètí strážmistøi Beèka a Šulc se svými výpadovými oddíly zneškodòují nepøátelské skupiny SS v okolí mìsta. Obsazují i prachárnu v Podhradí a zaèínají ji støežit.
10. kvìten 1945 se stal pro Bakov a jeho okolí dnem osvobození. Od èasného rána
projíždìjí Trenèínem od Veselé a dál na Prahu jednotky Rudé armády. V okamžiku
pøemìnili Trenèíòáci
mohutný protitankový zátaras, který nad
rybníkem vybudovali
krátce
pøedtím
nìmeètí ženisté, ve
slavobránu, na níž
sedìly dívky v národních krojích, házely
osvoboditelùm kvìtiny a provolávaly:
Nazdar! Zdravstvujtì! Mìsto stálo mimo
tyto slavné chvíle.
Kpt. Šnajdr s tlumoènicí Varvarou Kulštrunkovou vyjíždìjí proto do Veselé a žádají nìkterou projíždìjící sovìtskou jednotku, aby též projela Bakovem. Koneènì
i Bakov se doèkal. V 11.15 pøijíždìjí první rudoarmejci. Vítá je hudba, dìvèata
v krojích a stovky Bakovákù. Na uvítanou je jim podán podle starého slovanského zvyku chléb se solí. Sovìtští vojáci zastavují pøed radnicí, kde je vítá pøedseda
RNV A. Havel. Šestiletý sen Bakovákù se koneènì naplnil. Svoboda a mír - to byla
nejkrásnìjší slova, která tenkrát chutnala tak sladce.
Téhož dne v podveèer se konal pohøeb K. Rajtra z Chudoples. Do Bakova dochází v nadšené vøavì z osvobození další smutná zpráva: Na barikádách v Praze padl
student prùmyslové školy Václav Štorch z Nové Vsi. (Jeho strýc, legionáø Alois
Štorch, byl popraven Rakušany na prahu svobody v roce 1918 v boji za národní
nezávislost. )

BAKOVSKÁ HISTORIE
60. VÝROÈÍ OSVOBOZENÍ REPUBLIKY OD FAŠISMU
pokraèování z minulého èísla
Druhý den, v pondìlí 7. kvìtna, panuje ve mìstì napjatá situace. Ozbrojená
nìmecká posádka stále ještì dlí v Bakovì a èeká na svou pøíležitost. Po státní silnici od Veselé smìøují ku Praze nìmecká auta i tanky. V Chudoplesích došlo
v dopoledních hodinách k pøestøelce mezi Karlem Rajtrem a osádkou nákladního
vozu s vojáky zbraní SS. Karel Rajtr padl na cestì vedoucí z obce k Nepimachovì vile na kraji lesa Baby. František Honc, èlen RNV v Chudoplesích, byl esesmany odvleèen do Kosmonos. Ve stejnou dobu do mìsta dolehla zpráva, že u Pøíšovic padl 5. kvìtna Josef Bubák z Bakova. V odpoledních hodinách partyzánská
skupina, vedená prof. Èaloudem z Mladé Boleslavi, pøepadla nìmeckou posádku
v hostinci U Vìnce a odzbrojila ji. Akce se úèastnilo nìkolik stateèných Bakovákù a èást èetnictva. Zajatého hejtmana Thomu, s bílým kapesníkem v jeho rukou,
pøivádìjí partyzáni napøíè námìstím k hostinci U Volmanù v Žižkovì ulici a dožadují se kapitulace tamìjší osmièlenné posádky, vìtšinou Rakušanù, kteøí sloužili
na hlásce umístìné na Jezírku nad Horkami. Ukoøistìné zbranì odvážejí potom na
nìmeckém autì na Brejlov, kde se nacházelo støedisko partyzánské skupiny.
Poté vyhlásil kpt. Šnajdr, velitel zdejší èeské posádky, mobilizaci zbranì schopných mužù, vojákù v záloze. Za místo srazu urèil fotbalové høištì na širém prostranství za mìstem smìrem k Veselé.
Do hodiny srazu (18, 30) se dostavilo asi 100 - 120 mužù. Dostavivší muži nemìli kromì své osobní stateènosti žádnou zbraò. Výstøely z kulometu i jiných zbraní,
které zaèaly v podveèer doléhat od malobìlské strany, pøimìly kpt. Šnajdra rozpustit shromáždìné bojovníky, nebot' nebyla k dispozici žádná zpráva, co se vlastnì pod Bakovem dìje. Za nastávajícího soumraku postupovali k mìstu pøes malobìlský most pøíslušníci malobìlské posádky. Po zuby ozbrojení Nìmci pronikli
Linkovou ulicí do námìstí, èást jejich rojnice smìøovala po lukách k okraji mìsta
pod kostelem sv. Bartolomìje a dál Na Zbábu. Bakováci kladli odpor støelbou
z lehkého kulometu, pušek a pistolí. Pøesto Nìmci pronikli do hotelu U Vìnce,
osvobodili své soukmenovce, které naložili na nákladní auto a odvezli na Malou
Bìlou a potom následnì do Bìlé p. Bezdìzem. Nìmci v Bakovì zajali tøi rukojmí
(Františka Profelda, Miroslava Štìpánka a Zdeòka Blažka), jež odvezli též do
Bìlé.
Pøed pùlnocí pøichází do úøadovny RNV v Bakovì telefonická zpráva z novì
vytvoøeného RONV (Revoluèní okresní národní výbor) v Mnichovì Hradišti, že
proti Bakovu má být ze strany Nìmcù podniknuta trestná výprava s dvìma tanky.
Nìmeckému útoku mohou Bakováci zabránit, pokud vydají hejtmana Thomu
a osmièlennou posádku, drženou v hostinci U Volmanù, a vrátí ukoøistìné zbranì.
Kapitánu Šnajdrovi se nechtìlo kapitulovat, ale pøesto poslechl rozkazu, který pøišel též z Mladé Boleslavi. Ve mìstì se stupòovala napjatá situace, která se pøenesla do prvních hodin úterka 8. kvìtna.
V úterý 8. kvìtna v jednu hodinu s pùlnoci byl do kanceláøe RNV pøedveden hejtman Thoma, který byl dosud držen v hostinci U Volmanù spolu s ostatními osmi
nìmeckými vojáky a støežen stráží. Thoma si vyslechl nejnovìjší zprávy o pohybu Rudé armády do èeského vnitrozemí, uznal èestné jednání pøedstavitelù RNV
a pøistoupil na ústní dohodu: Hejtman bude dopraven do Bìlé s ostatními osmi
vojáky, kde se pøièiní o propuštìní bakovských tøí rukojmí a odvrácení chystané
trestné výpravy proti Bakovu. Hejtman Thoma na návrh pøedstavitelù RNV pøistoupil. Ráno v 9. 45 hod. odjíždí Thoma s osmi nìmeckými vojáky do Bìlé za
doprovodu vrchního strážmistra Jouzy, Vladimíra Krebse a strojníka Jana Sameše.
Nastaly dlouhé chvíle èekání. V 10. 50 doráží do mìsta spojka vyslaná pøímo z
Bìlé, že jsou na výpad proti Bakovu pøipraveny plnì ozbrojené vozy s pøíslušníky
SS. RNV okamžitì jedná. Vyzývá obèany, aby neprodlenì opustili námìstí a pøilehlé ulice. Napjatá situace se stupòuje. Vždyt' v okolních mìstech (Boleslavi,
Hradišti a Bìlé) se drží u moci stále nìmecká posádka, jen Bakov se od ní osvobodil. Napìtí pøetrhl hukot auta, které se blížilo od Malé Bìlé. Tìšnì pøed polednem z nìho vystupují Bakováci Jouza, Krebs a Sameš a spolu s nimi i rukojmí Profeld, Blažek a Štìpánek. Mìsto si oddechlo. RNV pøevzal zprávu, že hejtman
Thoma dodržel slib a dosáhl i odvrácení jednotky SS od výpadu na naše mìsto.
Odpoledne 8. kvìtna se konaly za veliké úèasti Bakovákù pohøby prvních obìtí
protifašistického odporu. V podveèer se ozývá støelba ve smìru od Trenèína
a Horek. Není ještì dobojováno. Po státní silnici z Bìlé do Mladé Boleslavi prchají ozbrojení Nìmci a další uprchlíci pøed vojáky Rudé armády, jak hlásí spojka
z Bítouchova. Na návrh MUDr. O. Mìšt'ánka organizuje RNV penìžitou sbírku na
pomoc strádajícím Pražanùm. Rychlá akce našla u Bakovákù velké porozumìní.
Byly celkem sebrány 121 543 K a odeslány na pøíslušná místa do Prahy. Veèer
dorazil na RNV pøípis z RONV v Mn. Hradišti, v nìmž bylo žádáno, aby místní
osoby nìmecké národnosti a další nespolehlivé osoby byly zajištìny a jejich majetek zabaven.
Ve støedu ráno 9. kvìtna slavnostnì ohlašuje pražský rozhlas, že hlavní mìsto
republiky je osvobozeno vojsky Rudé armády. Radostná zpráva byla oznámena i
prostøednictvím tehdejšího provizorního mìstského rozhlasu obyvatelùm mìsta.
Po státní silnici od Veselé ku Praze spìchají ustupující, stále ještì ozbrojené
nìmecké jednotky. Tanky, auta, obrnìné vozy se hrnou silnicí. Ozbrojení nìmeètí
vojáci jsou stále pøipraveni zasáhnout, kdyby došlo k jakémukoliv odporu proti
nim.
V tìchto dopoledních hodinách, kdy Praha jásá nad svým osvobozením, letadla

Od 7. kvìtna a v dalším prùbìhu revoluèních dnù zaèaly A. Melichová a J. Kavková organizovat sbìr prádla, šatstva a obuvi pro vìznì koncentraèního tábora
v Terezínì. Bìhem nìkolika dnù Bakováci shromáždili více než 40 balíkù, které
12. kvìtna odvezli do Terezína J. Bílek, J. Vavøich a R. Nejdl.
Nabytou svobodu vítali obyvatelé našeho mìsta a jeho okolí s nadšením. Ale nebylo ještì dobojováno. Dennì vyjíždìjí z Bakova ozbrojené oddíly, aby zakroèily
v Mimoni, Zákupech, Doksech, Boru, na nádraží v Èeské Lípì a jinde. Z výjezdu
do Obory u Doks, kam byla vyslána dne 14. kvìtna odpoledne ètrnáctièlenná skupina revoluèního oddílu, vedená vrch. strm. B. Beèkou, aby zajistila pohonné
hmoty, se plná polovina mužstva už nevrátila živá. Lesní sklad, opatøený výbušninami, se jim stal osudným. Zdenìk Blažek, Antonín Brož, František Hlavsa, Josef
Jandl, Josef Sedláèek, Karel Vyhlídka a Karel Vyvážil byli usmrceni. B. Beèka,
B. Bulín a J. Kupec byli tìžce zranìni. Pohøeb padlých se konal ve ètvrtek 16.
kvìtna za veliké úèasti obyvatelstva. Jsou pochováni na nejèestnìjším místì
bakovského høbitova.
Události kvìtna 1945 nikdy nevymizí jejich úèastníkùm z mysli. Jsou navždy vryty do pamìti národa. Nadlouho ještì nebudou jen dávnou vzpomínkou. Tvoøí rozhodující milník, kolem nìhož se naše národy ubírají ke své
budoucnosti.
- áø
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dobì odešli na vìènost i aktivní konšelé Václav Baitl a Milena Šlechtová. Tím
èinnost obce ustala nadobro. Navíc bylo spolku stanoveno mìsíèní nájemné za
užívání bývalého vlastního skladištì, o nìž (ba ani o jevištì) se Staroslavná obec
baráèníkù nepøihlásila v restituci, protože se ztratily doklady. Muselo proto v roce
1993 dojít k nutné likvidaci majetku. Spolkové židle byly už dávno rozkradeny,
zbyly jen skøínì, jež byly prodány, a kulisy, které byly dány do Dolních Stakor,
zatímco loutky byly pozdìji pøedány do bakovského muzea, kde jsou veøejnì
vystaveny. Baráènickou èinnost omezilo i vysoké nájemné ze sálu (1500 Kè).
Dne 10. dubna 1994 se konala z podnìtu župy za úèasti Jaroslava Lály, zástupce
V. župy, valná hromada. Na ní byli zvoleni noví èinovníci v
èele s novým rychtáøem Františkem Šlechtou (obr.),
pantatínkem Josefem Valentou, paòmaminkou Annou
Hromádkovou, místorychtáøkou Trudou Baitlovou,
syndièkou Hanou Kameníkovou, berní Vìrou Brožovou, vzdìlavatelkou Stanislavou Benešovou. Za slídily
úètù byly zvoleny Vìra Benešová a Marie Tvrzníková.
O rok pozdìji nahrazuje paòmaminku Alžbìta Dvoøáèková. Dále v konšelstvu zasedají Miluše Valentová, Zdeòka Švehlová, novì pøicházejí Vlasta
Hašlarová a Bohumila Stejskalová, které se ujímají funkcí gratulantek k výroèím èlenù. konšelstvo
samo vlastní èinnost nevyvíjí, jen zajišt’uje úèast
na akcích jiných obcí a župy.

100 LET TRENÈÍNSKÝCH BARÁÈNÍKÙ
pokraè. z minulého èísla
V létech 1984 a 1985 byla provádìna rekonstrukce hostince Na Rychtì, což nutnì
vyvolalo omezení tradièní èinnosti. Baráèníci museli dokonce vyklidit i své skladištì a jeho obsah (zvláštì kulisy) uložit do Jindrovy stodoly. Dne 3l. srpna 1985 se
konala opoždìnì oslava 80. výroèí založení obce. Uskuteènilo se setkání rodákù a
pøátel Trenèína, pøedvedeno pásmo Ze starého Trenèína a poøádána malá výstavka.
V lednu v roce 1987 opouští navždy baráènické øady èestný rychtáø Josef Koèí,
pravý Staroèech a lidový písmák, který za svého života obìtoval mnoho a mnoho
èasu pro trenèínské baráèníky. Jeho odchodem se pomalu vytrácel z èinnosti obce
starý baráènický duch, i když sousedka rychtáøka Zellerová se snažila i nadále
udržet úroveò spolku i pøes každoroèní velký úbytek èlenstva. V každém roce je
poøádán ples (až do roku 1990), též se baráèníci úèastní spoleèné oslavy MDŽ
a zvláštì v krojích oživují tetiny prvomájové prùvody. V roce 1989 šlo v prùvodu
11 krojovaných tetièek a 6 dìtí, o což se kromì rychtáøky zasloužila tehdy nedávno zesnulá paòmaminka S. Hašlarová a nová paòmaminka tetina Kalambová.
V konšelstvu v té dobì zasedá 10 tetièek a pouze jen 3 sousedé (Baitl, Karásek
a Zeller). Na konšelské schùze dochází pouze 5 - 6 konšelù.
Po sametové revoluci v roce 1989, kdy byli koneènì baráèníci uznáni za složku
Národní fronty, ustává z dùvodù rychtáøèiny nemoci veškerá èinnost. V létech
1991 - 1993 se nekonaly ani valné hromady. Rázem ubývá èlenù, noví nepøicházejí. V roce 1993 zemøela obìtavá a pracovitá rychtáøka Antonie Zellerová. V téže

pokraèování pøíštì

- áø

KULTURA A SPORT V BAKOVÌ
na tisíce. Pro náš dobrý pocit staèí tøeba jediný, který bude vystoupením potìšen
a obohacen. A právì to se nám podaøilo v Mladé Boleslavi, kde kromì hostù byla
dìtským vystoupením nadšena i paní profesorka Kuhnová, která tak nádhernì
mluvila o tom, co dìti pøedvedly a chválila jako už dlouho nikdo, že až jednomu
bìhal samou radostí mráz po zádech…
Dìti byly pak po zásluze odmìnìny zmrzlinovým pohárem.
Bylo to opravdu pìkné všední (a možná nevšední) úterní odpoledne.

FURIANT A KOMINÍÈEK NEZAHÁLÍ
PÁLENÍ ÈARODÌJNIC
Jako každá správná obec, tak i my na
Malé Bìlé jsme poslední dubnový
den pálili èarodìjnice. Vzhledem
k tomu, že tato tradice v naší
vsi vzala hned po sametové
revoluci za své, dodnes se nám
nedaøí podle našich pøedstav
navázat na ty úžasné èarodìjnice, které si pamatujeme z dob
našeho mládí. Ale snažíme se.
A tak tam, kde lidé bìhem jara sami
"postaví" navozením vìtví kupu na èarodìjnice, my si ji obvykle musíme z velké èásti
naskládat vlastníma rukama. At' už ze suchých stromkù pøímo na Jeøábu, nebo
odvozem vìtví od lidí ze vsi anebo navozením døíví z lesa za laskavého dovolení
hajného.
Letos jsme s pøípravami na filipojakubskou noc zaèali týden dopøedu. Na brigádì
se nás sešlo 17 osob. Je to pìkný poèet, jedná se ovšem vesmìs o èleny souboru
Furiant, a to i pøesto, že do každé schránky, kde mají na Malé Bìlé dìti, byla dána
pozvánka na tuto akci. A aby to nebyla jen samá práce, uspoøádali jsme ještì
odpoledne turnaj ve stolním tenise v Èeské besedì-bývalá Jednota. Tam se nás
sešlo ještì ménì. Opìt pouze furianti. A tak si obèas klademe otázku, jestli má
naše snažení vùbec nìjaký smysl. Nakonec se ale ukázalo, že ano. Na malobìlské
èarodìjnice pøišlo cca 70 lidí vèetnì dìtí. Já vím, není to moc, ale my byli rádi, že
jsme si tu vatru nechystali jen sami pro sebe.
Vyhlásili jsme též soutìž o Miss èarodìjnice. Z dospìlých se za tyto "pohádkové"
bytosti pøevléklo 6 dívek z Furiantu. Dìtí bylo ovšem mnohem víc, a tak záleželo vskutku na detailech, které rozhodly o tom, která èarodìjnice bude ta nejlepší.
Na ty opravdu originální èekaly èokolády a pro všechny ostatní i neèarodìjnické
dìti byly nachystány bonbóny. Všichni s úžasem pøihlíželi upálení hadrové èarodìjnice. Byla to vskutku "krasavice". I tohle je dnes už málo k vidìní. Co se
ovšem dìje každoroènì, je to, že mùžete mít sebelépe nachystanou vatru, a pak se
najde nìkdo, kdo Vám ji pokazí tím, že naprosto bezostyšnì naveze na upravenou
plochu kolem vatry napø. rozebraný vnitøek starého auta, vyveze pùl roku nastøádané odpadky, vyhodí staré sklo, atd. Rádi bychom tedy "podìkovali" vandalovi,
který nám na Jeøáb navezl právì zmiòované auto. Tímto jste nás zdržel od dalších
pøíprav. A to tím, že jsme ten Váš "bordel" museli uklidit na vlastní náklady.
Odmìnou pro nás pro všechny pak ale byly rozzáøené dìtské oèi. A také soudek
piva, který jsme s chutí vypili pøi opékání buøtù a zpívání si s kytarou.
Díky Vám všem, kdo jste pøišli.

POZVÁNKA NA STAROÈESKÉ MÁJE
Obec baráèníkù Malá Bìlá a soubor Furiant si Vás dovolují co nejsrdeènìji pozvat
na STAROÈESKÉ MÁJE, které se uskuteèní v sobotu 21. kvìtna od 14, 00 hodin
na Malé Bìlé. Sraz u mlýna.
Prùvod vesnicí v èele s hudbou se zastaví u dìvèat, která budou "vyvedena",
a poté se na místním plácku uskuteèní malý kulturní program, kde vystoupí dìtský soubor Kominíèek, soubor Furiant a kolegové ze souboru Šafrán z Jablonce
nad Nisou.
Veèer se pak od 20,00 hodin bude v Nové Vsi konat MÁJOVÁ ZÁBAVA.
K tanci a poslechu hraje skupina Difur Band. V pøípadì nepøíznivého poèasí se
odpolední program odehraje v místní Èeské besedì - bývalá Jednota.
Tìšíme se na Vás a Vaši spolupráci.
Za soubor Furiant Monika Èapková

PROLHANÁ KETTY
DS Tyl Bakov nad Jizerou uvádí
komedii o tøech dìjstvích
Prolhaná Ketty
Návrh scény a kostýmù:M. Fantová
Realizace kostýmù:Salon Andy Dolní
Bousov
Realizace scény:Jiøí Adam, Stanislav
Melichar
Zvuk:Stanislav Melichar ml.
Svìtla:Jiøí Adam
Inspice:Vlasta Bobková

Èarodìjnice na Malé Bìlé

KOMINÍÈEK POTÌŠIL
V úterý 26. dubna 2005 byl pozván dìtský soubor Kominíèek z Malé Bìlé do
Domova dùchodcù v Mladé Boleslavi, aby zde potìšil. A to se mu nakonec i podaøilo. Dìti v hodinovém programu pøedvedly nejprve pøedtanèení Èeské besedy,
zahrály na flétny a nakonec zatanèily samostatný program, který je stále bohatší
a bohatší o nové tance, které se dìti uèí bìhem celoroèního nacvièování. V malé
pøestávce pøedvedli v jednom páru své "umìní" èlenové souboru Furiant.
I když návštìvníkù tohoto programu nebylo mnoho, úplnì to staèilo. Je vždy pøíjemné, když se vystupuje pro lidi, které vaše práce zaujme a nemusí jich být zrov8

Text sleduje:Jitka Bubáková, Marta
Knápková
Motto:Smích je k nezaplacení, zvláštì
po zdražení všeho ostatního. Ivan
Fontana
Pøedstavení se uskuteèní

27. 5. 2005 od 19. 30 hod.
v sále radnice
Pøedprodej:Flora, Na Zastávce
Filip Novák
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RYBÁØI SE PØEDSTAVUJÍ
Naše místní organizace Èeského
rybáøského svazu (ÈRS MO Bakov n.
Jiz.) byla založena již témìø pøed 90
lety v roce 1919 jako rybáøský spolek
Bakov. V té dobì se v nìm sdružovalo
kolem 80 èlenù. Starší pamìtníci si
vzpomínají na známé osoby, jako byli
páni uèitelé Blahout, Fronk a Procházka, zubaø p. Roštenský, p. Turek,
Kolda a pan Mìkota z papírnictví na
námìstí, kam chodili témìø všichni z
obou škol pro školní potøeby.
Dnes je tomu jinak. Místní organizace
jsou zaštítìny Èeským rybáøským svazem a spoleènì se podílejí na hospodaøení na revírech, které jsou v jeho
držení, a na tìchto také provozují
rybáøské právo.
V souèasné dobì má naše organizace
kolem 260-280 dospìlých èlenù, mezi
nimi také desítku žen. Dále máme 21
èlenù mládeže a 25-35 školákù. Tento
poèet se mìní odchodem ze základní
školy na jiný institut.
Každý rok pro dìti poøádáme dvoje
závody v lovu ryb udicí na naší tùni
i na mìstském koupališti. Tyto závody
dotujeme hodnotnými cenami. Každý
rok jsme také poøádali dìtský rybáøský
tábor na Sázavì. Ceny dnešních táborových pobytù nìkolikanásobnì
vzrostly, a staly se nám tak finanènì
nedostupné.
I kdyby se rodièe na tìchto èástkách
mìli podílet, ne všichni si to mohou
dovolit a dìtí, které by tábor absolvovaly, je èím dál ménì.
V loòském roce vyšel zákon o rybáøství, který naøizuje i mladistvým, chtìjí-li se stát èleny rybáøské organizace,
znalost vodních živoèichù a podstoupit školení a také zkoušku o znalosti
tìchto organismù. Mládeži chceme být
nápomocni a v rybáøském areálu budeme pro nì ve formì kroužkù provádìt
školení, aby v tomto vìdìní u zkoušek

AKADEMIE MŠ

obstáli.
Školení poskytujeme i dospìlým, od
letošního roku je získání prvního státního lístku podloženo zkouškou pøed
komisí složenou z èlenù SÚS a úøadu
životního prostøedí. Bez certifikátu
o úspìšnì absolvovaných zkouškách
žádný zplnomocnìný úøad tento lístek
nevydá.
Aby byla zachována tradice chovu
ryb, kterou již naši pøedci v této zemi
založili, snažíme se v našich skromných rybochovných zaøízeních pro
naši mládež tuto tradici zachovat, aby
se mohli pøesvìdèit, že tato práce
nebyla lehká.

Konec školního roku se rychle blíží a nejstarší dìti
z mateøské školy mají napilno. Pøipravují se na slavnostní vyøazení z MŠ - školní akademii. Ta je spojena
s nácvikem básnièek, taneèkù, písnièek a pohádek, se
kterými se naši budoucí školáci pøedstaví dne

16.6.2005 v 15,30 hodin
v sále radnice.
Pøijïte se na nás podívat, moc se tìšíme.
Dìti z MŠ v Bakovì n.Jiz. se svými uèitelkami

ALFRÉD STREJÈEK A ŠTÌPÁN RAK BUDOU OPÌT
HOSTY NAŠEHO MÌSTA
V minulých letech
jsme
se
mohli
v Bakovì nad Jizerou
ve sboru Prokopa
Velikého
setkat
s Alfrédem Strejèkem a Štìpánem
Rakem již dvakrát.
Bylo to pøi jejich
vystoupeních "Vivat
Comenius" a "Koncert pro Mistra Jana".
Tentokrát k nám opìt
na pozvání CÍRKVE

Tato èinnost není výnosná, chceme
ale, aby v našich vodách nìkteré ohrožené druhy ryb, jako parma, tloušt',
mník, ale i úhoø nebo støevle, zcela
nevymizely. Nìkteré druhy nakupujeme a druhy ménì nároèné pro vysazení do volné pøírody pìstujeme. Každý
rok vysadíme živoèichy za zhruba
80.000Kè.
Stále nás èeká hodnì práce a doufáme,
že po nás pøijdou jiní nadšenci, které
rùzné tìžkosti také neodradí. V areálu
u Èerných jsme ze stáje vybudovali
dùstojnou klubovnu, kanceláø a WC.
Obnovili jsme nìkteré chatrné èásti
støechy. Aby se zde dalo pobývat
i v zimì, museli jsme postavit úplnì
nový komín. Celý pozemek jsme oplotili. Sekali jsme a uklízeli trávu na
bøehu mìst. koupalištì a tùnì. Nyní se
chystáme s pomocí mìstského úøadu
obnovit støechu nad skladem.
Uznáváme, že v minulosti komunikace mezi námi a mìstským úøadem
pokulhávala. Doufám, že pøílivem
nových èlenù do výboru, kteøí prací
neopovrhují, se hodnì zmìní.
"Petrùv zdar! "

ÈESKOSLOVENSKÉ

zavítají
s poøadem "Biblická
zastavení".
Jejich nový koncertní program je komponován pro kytaru, zobcové flétny a lidský hlas a pøedstavuje Bibli jako studnici, která obsahuje veškeré lidské poznaní. Pøijïte se zaposlouchat do starozákonních textù v podání podmanivého pøednesu Alfréda Strejèka, v hudební kompozici, jejímž autorem a hlavním interpretem je Štìpán Rak. Vystoupení se bude konat

HUSITSKÉ

ve støedu 1. èervna 2005 od 18 hodin
ve sboru Prokopa Velikého.
Poøad je souèástí programu, ve kterém si pøipomínáme 85. výroèí založení
CÈSH v Bakovì nad Jizerou, a vznikl za finanèní podpory Støedoèeského kraje.
Kateøina Pechancová
Vstupné je dobrovolné.

Za výbor Konopásek L.

KARATE - HISTORIE A SOUÈASNOST

ÈRS MO BAKOV NAD JIZEROU POØÁDÁ
"DÌTSKÉ RYBÁØSKÉ ZÁVODY"
NA TÙNI PODZEMANOVA DNE 5.ÈERVNA

Èást pátá:Vzestup a pád Šaolinu.
Moc a sláva chrámu Šaolin se
dále šíøila i po Darumovì smrti.
Nezvykle tvrdý trénink a geniální
techniky neporazitelného mistra uèinily èasem z kdysi neohrabaných mnichù elitní bojovníky, jakým nebylo
v Èínì rovno. Dle legendy musel
adept mistrovství projít ve tmì všemi
komnatami chrámu a uniknout øadì
smrtelných nástrah, jedovatých hadù
a vražedných mechanismù.
Št'astlivce, který pøežil, èekala na
konci cesty ještì vrátka zatarasená
obrovským mìdìným kotlem plným
žhavého uhlí. Jedinou cestou z pasti
bylo pøemístit nádobu rukama, pøièemž se zkoušenému vypálily do
pøedloktí ornamenty drakù, zdobící
nádobu. To bylo dùkazem úspìšné
zkoušky a znakem mistrovského stupnì šaolinského boxera.
Šaolinští specialisté rychle vyèistili kraj od ozbrojených banditù,
a jejich vìhlas se donesl až k císaøskému dvoru. Ve službách císaøe Kang Hsi pak bojovali proti pohranièním
lupièùm a jejich mistrovství stále rostlo. Za dynastie Shin už pøedstavovali

Program závodù:
7.00-7.50 - prezentace závodníkù,
8.00 - zahájení závodù,
11.30 - vyhodnocení výsledkù,
12.00 - slavnostní zakonèení.
Propozice:
chytá se na jeden prut,
vnadìní je povoleno,
1cm = 1 bod.
Obèerstvení zajištìno a vše je zdarma!
Máte li chut' si zachytat a prožít pøíjemné dopoledne v pøírodì, jste srdeènì
zváni.
Tìšíme se na Vás.
MO Bakov nad Jizerou
Martin Bùžek ml.

9

sílu nebezpeènou samému trùnu, jíž se
zaèal bát i císaø.
Na jeho rozkaz byl proto klášter
po dlouhých bojích dobyt a vypálen
vládními vojsky. Pøežilo jen pìt mnichù, kteøí však založili nový Šaolin
a postavili se do èela protivládní ligy
Hung.
Aèkoli se opakovaly snahy
vymýtit Darumovo uèení a znièit Šaolin, nemìly nikdy trvalý úspìch. Klášter byl opakovanì vypálen a vždy
znovu obnoven. Dnešní Šaolin,
vìhlasný hlavnì díky hongkongským
Kung-fu filmùm, má s pùvodním klášterem jen málo spoleèného. Jedno
však pøece:krásnou legendu o pøíchodu bojových umìní do Èíny.
Pøíštì èást šestá:Kung-fu.
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. 00-19. 00 sokolovna Bakov.
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ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB
ATLETI CK Ý ÈTYØBO J
body
60m skok
skok
daleký vysoký
Cecavová Kristýna 1566
9
358
Beranová Monika
1395
9,1
324
Doležalová Veronika 1200
8,8
336
Paulusová Iva
1137
9,6
110
Bušová Veronika
1123
8,9
120
Prinz Luboš
1817
8
490
Ïuraèka Tomáš
1501
7,8
457
Kroupa Jiøí
1433
8,1
476
Velický Jaroslav
1380
8,3
135
Mlynka Milan
977
8,7
0

kriket.
míèek
41,7
46,1
22
41,25
47,85

Poøadí ve skupinì:
1. 2. ZŠ Mladá Boleslav
3
3
0
6:0
6
2. 8. ZŠ Mladá Boleslav
3
2
1
4:2
5
3. ZŠ Bakov n. J.
3
1
2
2:5
4
4. ZŠ Dobrovice
3
0
3
1:6
3
Reprezentovaly:Kristýna Cecavová, Tereza Bušová, Monika Beranová, Simona
Vaníèková, Adriana Stejskalová, Lucie Prudíková, Veronika Doležalová, Veronika
Bušová

vrh 800 m
koulí
669 2:43,9
2:58
641 3:23,9
3:33,9
3:30,1
844 3:10
3:28
820 3:51
930 3:53
3:34

4.ROÈNÍK ŽÁKOVSKÉHO BÌHU BAKOVEM
Jak jsme v minulém èísle slíbili pøinášíme výsledky 4. roèníku Žákovského bìhu
Bakovem, konaného 9. dubna 2005.
PØEDŽÁKYÒKY pøedškolní 200 m TR 43,8
1. Žïánská Radka MŠ Bakov n. J. 40,8 TR
2. Hronovská Pavlína MŠ Bakov n. J. 41,1
3. Bajerová Zuzana MŠ Bakov n. J. 42,6
4. Garsková Adéla MŠ Bakov n. J. 45,8
PØEDŽÁÈCI pøedškolní 300 m TR 1:02,0
1. Zakonov Filip MŠ Ml. Boleslav 01:00,7 TR
2. Øehák František MŠ Bakov n. J. 01:10,8
3. Vích Zdenìk MŠ Bakov n. J. 01:14,3
4. Kendík Tomáš MŠ Bakov n. J. 01:21,6
5. Provazník Josef MŠ Vrchlabí 01:27,2
6. Melich Miroslav MŠ Bakov n. J. 01:38,0
7. Žák Petr MŠ Bakov n. J. 01:40,1
8. Hulínský Tomáš MŠ Bakov n. J. 01:41,7

Starší žáci a žákynì se zúèastnili na stadionu Jana Železného okresního kola
v atletickém ètyøboji. Vedli si se støídavými úspìchy. Tuènì vyznaèené výkony
patøí v dané vìkové kategorii opravdu mezi velmi dobré. Dívky reprezentovaly 3
žákynì, které vìkovì ještì patøí mezi mladší žactvo (mají tytéž závody 6. 5.
2005). Kristýna Cecavová byla ze všech závodnic, kterých bylo kolem stovky,
první v bìhu na 800 metrù.
MINIKOPANÁ MC DONALDS
OKRSKOVÉ KOLO BAKOV NAD JIZEROU 5. 5. 2005
120 nejmladších fotbalistù z 1. -5. tøíd se zúèastnilo okrskového kola v minikopané na stadionu SK Bakov n. J. Ve starší kategorii dokázali naši žáci postoupit
do okresního finále spoleènì s 2. ZŠ Mnichovo Hradištì, které se stalo vítìzem
díky lepšímu skóre. Mladším postup unikl opìt jen díky horšímu skóre.
Poøadí:
starší
mladší
1. Bìlá p. B
9:0
9
1. 2. Mnichovo Hradištì 5:1 10
2. D. Bousov
1:1
4
2. Bakov
5:2 10
3. Bakov n. J.
1:6
4
3. D. Bousov
3:3 4
4. 2. Mn. Hradištì 0:4
0
4. 1. Mn. Hradištì
2:3 4
5. Bìlá
1:7 0
Výsledky:
starší
mladší
Bìlá - Bakov
6:0
2. MH - Bakov
1:1
Bìlá - Bousov
1:1
2. MH - Bousov
1:0
Bìlá - 2. MH
2:0
2. MH - 1. MH
1:0
Bousov-Bakov
0:0
2. MH - Bìlá
2:0
Bousov - 2. MH
1:0
Bakov - Bousov
1:0
Bakov - 2. MH
1:0
Bakov - 1. MH
1:0
Bakov - Bìlá
2:1
Bousov - 1. MH
1:1
Bousov - Bìlá
2:0
1. MH - Bìlá
1:0
Nejepší støelci:
mladší: Dobai Martin (Bìlá) 4 branky
starší: Kendík Lukáš (Bakov) 4 branky

ŽÁKYÒKY 1. -3. roèník 600 m TR 2:18,4
1. Zakonovová Bára Atletika Mladá Boleslav 2:32,9
2. Nováková Karolína ZŠ Bakov n. J. 2:34,5
3. Weissová Petra 8. ZŠ Mladá Boleslav 2:53,5
4. Stehlíková Vendula ZŠ Bakov n. J. 3:37,5
ŽÁÈCI 1. -3. roèník 800 m TR 3:01,9
1. Kubelka Matouš 9. ZŠ Ml. Boleslav 3:01,1 TR
2. Vošvrda Sebastian 2. ZŠ Ml. Boleslav 3:04,7
3. Maryška Jakub ZŠ Bakov n. J. 3:26,4
4. Šulc Jakub ZŠ Bakov n. J. 3:29,8
5. Brzobohatý Václav ZŠ Bakov n. J. 3:37,8
6. Prùšek Milan ZŠ Bakov n. J. 3:56,2
7. Slobodzian Vladimír ZŠ Bakov n. J. 4:29,9
MLADŠÍ ŽÁKYNÌ 4. -6. roèník 600 m TR 2:00,8
1. Staòková Jana Atletika Mladá Boleslav02:02,8
2. Zemancová Jana ZŠ Bakov n. J. 02:26,9
3. Stehlíková Karolína ZŠ Bakov n. J. 02:28,8
4. Øeháková Eliška ZŠ Bakov n. J. 02:44,1
MLADŠÍ ŽÁCI 4. -6. roèník 1000 m TR 3:21,4
1. Mlèoch Bedøich Autoškoda Ml. Boleslav 3:37,1
2. Wudy Josef ZŠ Kosmonosy 4:01,8
3. Vích Lukáš ZŠ Bakov n. J. 4:39,5
4. Žïánský Jaroslav ZŠ Bakov n. J. 5:10,8
5. Øeøich Petr ZŠ Bakov n. J. 5:25,3
6. Tichý Jiøí ZŠ Bakov n. J. 6:42,1

VOLEJBALISTÉ KRÙÈEK OD PRVENSTVÍ
Velkého úspìchu dosáhli chlapci v okresním turnaji škol ve volejbale 19. 4.,
který probìhl v tìlocviènách 8. ZŠ Mladá Boleslav. V utkání s pozdìjším vítìzem7. ZŠ MB potøebovali naši k prvenství v turnaji vítìzství. V utkání se rozhodovalo až ve 3. setu, kdy jsme vedli již 7:0, ale nakonec prohráli 10:15. Prohra nás
odsunula až na tøetí pøíèku, ale i to je velký úspìch.

STARŠÍ ŽÁKYNÌ 7. -9. roèník 800 m TR 2:37,9
1. Beranová Monika ZŠ Bakov n. J. 03:05,1
STARŠÍ ŽÁCI 7. -9. roèník 1500 m TR 4:54,9
1. Kuhn Jiøí ZŠ Vrchlabí 05:15,2
2. Prinz Luboš ZŠ Bakov n. J. 05:19,5
3. Kuèera David Gymnázium Liberec 05:21,2
4. Janeèek Milan ZŠ Bakov n. J. 05:23,9
5. Melich Michal ZŠ Bakov n. J. 05:34,7
6. Klíbr Martin 1. ZŠ Mladá Boleslav 05:53,9

Výsledky:
Bakov - 9. MB
0:2
(6:15, 13:15)
Bakov - 5. MB
2:0
(15:6, 15:13)
Bakov - 8. MB
2:1
(15:17, 15:10, 15:12)
Bakov - 7. MB
1:2
(10:15, 15:12, 10:15)
Bakov - Benátky
2:1
(13:15, 15:12, 16:14)
Poøadí:
1. 7. ZŠ Mladá Boleslav
5
5
0
10:3
10
2. 9. ZŠ Mladá Boleslav
5
3
2
8:6
8
3. ZŠ Bakov n. J.
5
3
2
7:6
8
4. ZŠ Benátky
5
2
3
5:7
7
5. 5. ZŠ Mladá Boleslav
5
1
4
3:9
6
6. 8. ZŠ Mladá Boleslav
5
1
4
5:8
6
Reprezentovali:Lukáš Hammer, Tomáš Ïuraèka, Luboš Prinz, Lukáš Prinz,
Tomáš Dlask, Michal Horyna, Tomáš Kvasnièka, Michal Louda, Milan Mlynka

ŠTAFETA 4 x 1 KOLO TR 3:41,2
MLADŠÍ
1. (04:03,1) Staòková Anna,
Mlèoch Bedøich, Stehlíková Karolína, Wudy Josef
2. (04:52,2) Žïánský Jaroslav,
Øeøicha Petr, Volná Blanka, Ihnátová Karolína

Ménì se daøilo dívkám 21. 4. , které v ètyøèlenné skupinì 2 x prohrály a pøipsaly si jedno vítìzství. Ve skupinì obsadily 3. místo a celkovì 7. -9. místo z 12 škol.
Výsledky:
Bakov - 2. MB
0:2
(13:15, 12:15)
Bakov - 8. MB
0:2
(2:15, 13:15)
Bakov - Dobrovice 2:1
(15:12, 11:15, 15:13)

STARŠÍ 03:48,4
1. Beranová Monika, Prinz Luboš,
Melich Michal , Hammer Lukáš
Mgr. Luboš Brodský
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StrÆnka 12

ŠACHY

KAM TANÈÍ RYTMUS

Dne 30.4.se hráèi Sokola Bakov Záhorbenský + Garšic zúèastnili 21.roèníku
Mìlnické vìže v rapidšachu, který byl postižen kolizním termínem s jinými turnaji, a tak se ho zúèastnilo jen 26 hráèù. Mezi prvního nasazeného Barana ze
Spolany Neratovice, který zvítìzil, a druhého Záhorbenského, který skonèil tøetí
jako jediný bez prohry, se vklínil na druhé místo a obrovsky pøekvapil veterán
mladoboleslavského šachu Krbeèek. Garšicovi se nedaøilo a skonèil až na 22.
místì.
Záhorbenský

P É È E O R U C E A N E H T Y,
NEHTOVÁ MODELÁŽ
* Bláhová Dana*
Dùm služeb - Mírové námìstí, Bakov nad Jizerou

Objednávky na tf. èísle 605 824 057

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

Na taneèní soutìži MISTROVSTVÍ
PRAHY 2005 se v kategorii mladších
juniorù výraznì prosadili èlenové TK
RYTMUS Bakov nad Jizerou, když
pár Adam Smotlacha - Anna Tobiášová zvítìzil v kategorii latinskoamerických tancù a pár Vít Domorád - Sandra Hùlková obsadil druhé místo v tancích standardních.
Na regionální soutìži CENA TŠ ZITA
v Mladé Boleslavi byly nejúspìšnìjšími páry opìt èlenové bakovského TK.
V hlavní kategorii B tancù standardních zvítìzil pár Ondøej Borský -

Anna Zelená a souèasnì si vybojoval
postup do výkonnostní tøídy A! ! !
Tøetí místo pak obsadil v téže kategorii pár Pavel Mareš - Michaela Roèejdlová. Druhá místa na této soutìži
obsadiliy páry Jan Pešán - Michaela
Pokorná (D - LAT) a Tomáš Marek Martina Marková (standard juniorù
tøídy B). Úspìchy klubu pak doplnil
pár Martin Šimek - Nikola Chlumská,
který vybojoval tøetí místo ve standardních tancích juniorù tøídy C.
RNDr. Jiøí Šlégl

HÁZENKÁØI
Sobota 28. 5. Bakov - Èakovice - oblastní pøebor
9. 00 st. žáci
13. 40
10. 05 st. žaèky
14. 55
11. 10 muži"B"

dorostenci
dorostenky

Rozpis soutìže II. liga A muži Sokol Bakov nad Jizerou
22. 5. 15:00
500
Sokol Osek u Rok - Sokol Bakov
28. 5. 15:00
505
TJ S. Nezvìstice - Sokol Bakov
29. 5. 11:00
511
Pøeštice - Sokol Bakov
5. 6. 10:30
520
Sokol Bakov - TJ S. Podlázky
11. 6. 15:00
521
Sokol Bakov - Sokol Ejpovice
12. 6. 10:30
528
Sokol Bakov - Plzeò Litice
Bøetislav Èerný

ŽALUZIE

- 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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