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Zpravodaj mìsta Bakova nad Jizerou

BAKOVSKO
Roèník IV

zdarma

èervenec - srpen 2005

MÌSTSKÝ ÚØAD INFORMUJE
BAKOV, BAKOV A JEŠTÌ JEDEN BAKOV
Posílám Vám dodateèný pozdrav
z dovolené. Doufám, že se Vám ta
Vaše "dovèa" vydaøila a že jste naèerpali dostatek energie. Já jsem èást své
dovolené strávila v krásném podhùøí
Krkonoš a Orlických hor. Pravda, sluníèka jsme si moc neužili, tak jsme
hodnì "vejletovali". Znáte to, at' už
jedete autem, vlakem, na kole èi šlapete pìšky, vždy vytráví a vyschne
v hrdle. Nejinak tomu bylo i u nás,
proto jsme se pøi zpáteèní cestì
z návštìvy "Babièèina údolí" a Ratiboøického zámku porozhlíželi po nìjaké té hospùdce, kde bychom nìco
slupli a doplnili tekutiny. Do oka nám
padl reklamní poutaè "Hospoda na
Bakovì - 4 km". A bylo rozhodnuto.
Cestou jsme se dohadovali, od èeho je
asi název odvozen a brzy jsme na to
pøišli. Náš Bakov nad Jizerou má totiž
menšího, o cca 450 let mladšího jmenovce - BAKOV (okres Náchod).
To, že "nìjaký Bakov" existuje, jsem
vìdìla, jen jsem netušila, kde leží. To,
že jsou Bakovy dva, jsem ani nepøedvídala.
Když pojedete prstem po mapì, najdete jeden Bak ov severovýchodnì od

Èeské Skalice. Je jednou ze 7 místních èástí obce Studnice u Náchoda.
Má 27 èísel popisných a trvale zde
žije asi 30 obyvatel. Ze zajímavostí
zde najdete rekreaèní objekt "Vèelín"
a novì zrekonstruovanou roubenou
hospùdku "Na Bakovì", kde jsme
doplòovali energii. Pøed paní hostinskou jsme se pyšnili tím, že jsme také
z Bakova. Hned vìdìla, že existuje
Bakov nad Jizerou, což nás potìšilo.
Jak jsem vyèetla z internetových strá-

OMEZENÍ PROVOZU NA MÌÚ

nek, obec je plynofikována, je zde
vodovod, kanalizace, èistièka odpadních vod i autobusová zastávka.
Milovníci cyklistiky obcí projíždí,
vydají-li se po trase pìtatøicetikilometrového "Okruhu Boženy Nìmcové".
První zmínka pochází z roku 1790,
kdy byl Bakov vsí náchodského panství. V letech 1849 - 1960 byl Bakov
souèástí obce Øešetova Lhota.
Jak jsem již poznamenala, tento
Bakov není jediný. Vyèetla jsem to
z lexikonu mìst a obcí. Další B a k o v
se rozprostírá v nadmoøské výšce
222 m na ploše cca 215, 5 ha v údolíèku severnì od Slaného a je místní
èástí obce Beøovice. Najdete zde 55
èísel popisných (25 je jich využíváno
k rekreaci), ve kterých trvale žije 72
obyvatel. Bakovem protéká Bakovský
potok, který v roce 1981 napáchal
nemalé škody. V roce 1986 byl zregulován a jak mi bylo sdìleno, "zatím
nezlobí".
Tento Bakov je naopak starší než ten
náš. První dochovaná zmínka je
z roku 1267. Do roku 1337 byl zbožím biskupským. Jan IV z Dražic jej
smìnil za jiné statky s klášterem
v Roudnici n. L. Adlarové pøikoupili
Bakov ke svému panství zlonickému
po r. 1582. Roku 1707 Valkounové
Bakov prodali, posledními držiteli
byli od r. 1721 Kinští. Nedaleko obce
se nachází tvrz, která je ovšem v souèasné dobì nepøístupná a chátrá. Na
jejím zdivu se v roce 1900 pod silnou
omítkou objevila krásná renesanèní
sgrafita ze 16. století. Nyní jsou z nich
jen málo patrné vybledlé fragmenty
smazané dešti a sluncem. Asi 3 km od
Bakova je obec Zlonice, kde najdete
bývalý barokní špitálek. Ten byl
v roce 1954 péèí "Vlastivìdného
kroužku Zlonicka" zrekonstruován
a pøemìnìn na Památník Antonína
Dvoøáka, který zde v mládí pobýval
a kterému zde dal hudební základy
uèitel a varhaník Liehman.
Pøeji hezký zbytek prázdnin, Vám,
kdož jste se ještì nedovolenkovali,
pøeji pøíjemný odpoèinek a soustu
krásných zážitkù pøi poznávání
nových míst.
Magdalena Bulíøová

Mìstský úøad Bakov nad Jizerou upozoròuje obèany, že z dùvodu výmìny oken v budovì bude od 5. srpna 2005 provoz
úøadu pro veøejnost omezen takto:
! pøízemí budovy (pokladna, poplatky, matrika, finanèní
odbor) bude uzavøeno od 5. 8. do 16. 8.
Podatelna a pøíjem a výdej žádostí o obèanské prùkazy
a cestovní doklady bude zajištìn v úøedních dnech v 1.patøe
na správním odboru.
! 1. patro (vedení mìsta a správní odbor) bude uzavøeno od
22. 8. do 31. 8.
! 2. patro (odbor výstavby a životního prostøedí) bude uzavøeno od 1. 9. do 6. 9.
Zamìstnanci MìÚ dìkují pøedem za pochopení a toleranci obèanù.
Jaroslava Èermáková, vedoucí úøadu

SLOVO STAROSTY
Letní dny jsou pro vìtšinu z nás velice pøíjemným zpestøením celoroèního
kolobìhu. Po jarní únavì a pøed podzimním "cachtáním" se v blátì je tato
èást roku vždy vítanou dobou k odpoèinku a k nabrání nových sil do další
usilovné práce. Každý se rád svlaží
v dobì veder ve svém, nebo ve "spoleèném" bazénku, èi dokonce na mìstském pøírodním koupališti. Tuto službu poskytuje již druhým rokem naše
mìsto, i když v ponìkud úsporném
programu. Pøesto zde soudný èlovìk
najde vše, co ke slunìní a koupání
potøebuje. Voda je zdravotnì nezávadná, tráva posekána, schody natøeny
a v kiosku se najde obèerstvení dle
libosti. Samozøejmì je stále co vylepšovat, ale to je opìt o penìzích. Pøesto
se v rozpoètu mìsta již druhým rokem
našlo "pár" korun, aby alespoò tato
èást areálu mohla prakticky fungovat,
a to se urèitì podaøilo. Hodnotit se
bude sice až po ukonèení sezóny, ale

už teï je jasné, že zájem o takto provozované pøírodní koupalištì ze strany obèanù je. Cestou k domovu si
obèané urèitì všimnou udržované
zelenì v našem mìstì. Tuto službu
nám poskytuje ve spolupráci s technickou èetou mìsta odborná firma,
která jistì vkusnì a odbornì tuto zeleò
udržuje v atraktivní podobì, za což
obìma patøí velký dík. A nakonec pro
ty obèany, kteøí mají ještì dlouhou
cestu k domovu pøes Jizeru, urèitì
potìší novì zøízené místo k odpoèinku, za mostem napravo, kde jsou
umístìny dvì lavièky s výhledem na
naši øeku. Že toto místo dobøe slouží
svému úèelu, jsem se osobnì pøesvìdèil, když jsem projíždìl okolo a všiml
jsem si, že na lavièce odpoèíval starší
muž a zanedlouho, pøi zpáteèní cestì,
tuto stejnou lavièku již "obývala"
jedna babièka. Jistì jí ta chvíle odpoèinku, s pohledem na vodu a Bakov,
Jiøí Hieke
pøišla k duhu…
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KOMENTÁØ K HOSPODAØENÍ MÌSTA V 1.POLOLETÍ 2005
VÝDAJE - jsou èerpány k 30. 6. 2005 ve
výši 33, 81%.
Nízké plnìní je u pozemních komunikací,
nebot' práce na opravách a výstavbì komunikace v Èapkovì ulici zapoènou až ve 2. pololetí 2005. Bylo instalováno 6 nových autobusových èekáren. Rovnìž tak u kapitoly chodníky.
Ve zdravotním støedisku byla dokonèena
II. etapa vodoinstalace, byla provedena oprava
plynových kotlù.
Bytové hospodáøství - byla dokonèena rekonstrukce bytu v Boleslavské ul. èp. 3, provedena
výmìna støešního okna v Linkovì ul. 15,
výmìna dveøí a oken v ul. Pionýrù, výmìna
karmy v Družstevní 875 a v Pionýrù 933, byla
provedena revize spalinových cest v ul. Pionýrù 932-933.
Veøejné osvìtlení - byla zpracována projektová dokumentace na rozšíøení VO na Malé Bìlé
a v Chudoplesích.
Komunální služby a územní rozvoj - byla
dokonèena montáž plynu v OV Buda a Chudoplesy.
Sbìr a svoz komunálních odpadù - byla zpracována projektová dokumentace sbìrného støediska odpadù vèetnì provozního øádu.
Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò - prùbìžnì je provádìna údržba zelenì ve mìstì odbornou firmou, byl zpracován projekt na odbahnìní vodní plochy na Horkách, byl zakoupen
traktor KUBOTA GZD 21 H.
Ostatní položky jsou v souladu s rozpoètem,
èerpání je nízké, vìtšina rozpoètovaných prací
probìhne ve 2. pololetí 2005. Prostøedky
z fondu rezerv a rozvoje nebyly zatím použity.

U daní je celkové plnìní v souladu s rozpoètem. Nízké plnìní je u danì z pøíjmù právnických osob a vyšší plnìní je u DPH. Daò
z nemovitostí je splatná na FÚ k 31. 5. , tudíž
se oèekává naplnìní této položky až ve 2. pololetí.
Poplatky za zneèišt'ování ovzduší - budou
vymìøeny až ve 2. pololetí.
Správní poplatky - nízké plnìní - v lednu byl
na finanèní úøad proveden odvod pomìrné
èásti správních poplatkù za provozování VHP,
které byly uhrazeny v prosinci 2004 (101 tis.
Kè).
Splátka pùjèených prostøedkù od právnických osob - dle smlouvy s STP, a. s., bude
uhrazena 15. 11. 2005.
Pøíjmy z pronájmu pozemkù (doèasné užívání) - budou uhrazeny ve 2. pololetí, rovnìž tak
odvody pøíspìvkových organizací (ZŠ a MŠ).
Pøíjmy z prodeje krátkodobého a drobného
dlouhodobého majetku - jsou pøekroèeny - byla
prodána snìhová radlice, válcové I nosièe (traverzy) a drobný majetek z kina (psací stùl,
regál, psací stroj, stùl se svìráèkem).
Pøíjmy z prodeje pozemkù - jsou pøekroèeny
- byl prodán pozemek è. 224/5 v k. ú. Horka.
Pøíjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich
èástí - v rozpoètu je uvažováno s prodejem kina
(4. 500 tis. Kè) a prodejem hasièské zbrojnice
na Zvíøeticích (65 tis. Kè). Prodej kina byl
postoupen realitní kanceláøi, dosud nebyl uskuteènìn. Prodej hasièské zbrojnice na Zvíøeticích nebyl dosud uskuteènìn z dùvodu zmìny
územního plánu.
Ostatní pøíjmy jsou v souladu s rozpoètem.
Alena Brožová

P ØÍ JMY - celkové plnìní je k 30. 6. 2005
42, 17%.

HOSPODAØENÍ - VÝDAJE
Rozpoèet Rozpoèet Rozpoèet Plnìní rozpoètu
schválený upravený
celkem
k 30. 6. 2005
(tis. Kè) (tis. Kè) (tis. Kè)
(Kè)
%
1. Pozemní komunikace
3 179
3 179
706 980,62
22,24
- dopravní obslužnost
250
250
220 993
88,40
- dopravní znaèení
100
100
Pozemní komunikace celkem
3 529
3 529
927 973,62
26,29
2. Chodníky
600
600
4 413
0,74
3. Pitná voda + kanalizace
900
900
135 915,03
15,10
4. Pøísp. zøízeným pøísp. organ. (MŠ) 1 450
1 450
1 000 000
68,97
5. Pøísp. zøízeným pøísp. organ. (ZŠ) 3 200
3 200
2 000 000
62,50
6. Pøíspìvek DS Tyl
210
210
210 000
100,00
7. Pøíspìvek TK Rytmus
80
80
80 000
100,00
8. Knihovna
930
930
360 357,43
38,75
9. Muzeum
84
84
9 115,50 10,85
10. Radnice
194
194
10 758,50
5,55
11. Poøíz. ,zachov. a obnova hodnot
míst. kult. ,nár. a histor. povìdomí
480
+ 90
570
700
0,12
12. Záležitosti církví
171
171
66 887
39,12
13. Místní rozhlas
180
180
14. SPOZ
40
40
20 715,50 51,79
15. Tìlových. a zájmová èinnost
3 975
3 975
710 507,70
17,87
16. Koupalištì
520
520
66 810,88 12,85
17. Zdravotní støedisko
597
597
387 711,55
64,94
18. Bytové hospodáøství
2 174
2 174
1 156 005,57
53,17
19. Dùm mládeže
40
40
21 329,91 53,32
20. Veøejné osvìtlení
2 332
- 190
2 142
570 557
26,64
21. Pohøebnictví
539
539
48 042
8,91
22. Územní plánování
1 000
1 000
23. Komunál. služby a úz. rozvoj
150
150
123 078,11
82,05
24. Sbìr a svoz. komunál. odpadù
4 635
4 635
1 276 516,72
27,54
25. Péèe o vzhled obcí a veø. zeleò
1 788
+ 190
1 978
778 943,60
39,38
26. Dùm s peèovatelskou službou
450
450
170 382,56
37,86
27. Požární ochrana
346
+ 6,55
353
71 358,89 20,24
28. Správa
13 196
13 196
4 631 639,21 35,09
Výdaje celkem
43 790
+96,55 43 887
14 839 719,28
33,81
2

CO PROJEDNALY ORGÁNY MÌSTA
Úplné znìní usnesení najdete na webových stránkách
Rada mìsta - 20. 6. 2005
è. 105 - Rada mìsta ukládá odboru výstavby a ŽP vyvìsit
zámìr odkupu pozemku parc. è. 736 o výmìøe 2863 m2 v k. ú.
Bakov nad Jizerou od státu zastoupeného Úøadem pro zastupování státu.
è. 106 - Rada mìsta projednala žádost p. Františka Vojtíška,
Boleslavská 3, Bakov nad Jizerou a schvaluje prodloužení
nájemní smlouvy od 1. 8. 2005 do 31. 7. 2006. Ukládá správnímu odboru informovat žadatele a sepsat dodatek nájemní
smlouvy.
è. 107 - Rada mìsta projednala zápis bytové komise
z 13.6.2005 a schvaluje pøidìlení bytu:
a) è. 2 ve Fügnerovì ulici èp. 482 v Bakovì nad Jizerou Kateøinì Pìnkavové, Boleslavská 3, Bakov nad Jizerou, a to od
1. 7. 2005 do 31. 3. 2008,
b) è. 3 v Boleslavské ulici èp. 3 v Bakovì nad Jizerou Jaroslavu
Vaníèkovi, Malá Bìlá 96, a to od 1. 7. 2005 do 30. 6. 2006;
c) byt è. 2 v Husovì ulici èp. 372 v Bakovì nad Jizerou Michaele Reslové, Jiráskova 401, Bakov nad Jizerou, a to od
1. 8. 2005 do 31. 7. 2006;
d) byt è. 8 v Husovì ulici èp. 372 v Bakovì nad Jizerou Miloslavu Pfefferovi, Koneèná 776, Bakov nad Jizerou, a to od
1. 7. 2005 do 30. 6. 2006; Ukládá správnímu odboru informovat
žadatele a sepsat nájemní smlouvy (pøíp. dodatky).
è. 109 - Rada mìsta schvaluje následující termíny konání
jednání rady a zastupitelstva mìsta ve II. pololetí 2005: rada 18.7., 15.8., 12.9. 12.10, 31.10., 14.11., 30.11., 14.12, zastupitelstvo - 26.9., 5.12. Zmìna termínù vyhrazena.
Zastupitelstvo mìsta 29. 6. 2005
è. 7 - Schvaluje prodej budovy bývalé prodejny na pozemku parc. è. st. 1162, pozemku parc. è. st. 1162 ve výmìøe 45 m2,
budovy bývalého skladu u prodejny na pozemku parc. è. st.
1163, pozemku parc. è. st. 1163 ve výmìøe 17 m2, vše v k. ú.
Bakov nad Jizerou s následným uzavøením kupní smlouvy panu
Martinu Benešovi (PNEUSERVIS), Palackého 684, Bakov nad
Jizerou za cenu 400 tis. Kè s tím, že budovy a pozemky budou
využity pro provozování živnosti.
è. 8 - Schvaluje finanèní kompenzaci ve výši 25 000, -- Kè
za zhodnocení budovy bývalé prodejny na pozemku parc. è. st.
1162 a budovy bývalého skladu u prodejny na pozemku parc. è.
st. 1163 paní Kvìtì Hübnerové, Pionýrù 932, Bakov nad Jizerou
(bývalému nájemci); v souvislosti s tím bude provedeno rozpoètové opatøení.
è. 9 - Schvaluje pronájem pozemku par. è. 154 v k. ú. Bakov
nad Jizerou o výmìøe cca 580 m2 dvìma nájemcùm, tj. panu
Petru Ziegelhaimovi, Øepov 188, a panu Miroslavu Landovi,
Jabloòová 1104, Bakov nad Jizerou za podmínek stanovených
nájemní smlouvou na dobu urèitou 2 roky, za cenu 20, -Kè
/m2/rok od data uzavøení nájemní smlouvy.
è. 10 - Schvaluje prodej èásti pozemku parc. è. 866/1 ve
výmìøe asi 9 m2 v k. ú. Bakov nad Jizerou za podmínek stanovených pøedbìžným ujednáním za smluvní cenu 500, -/m2 panu
Miroslavu Palounkovi, Nad Stránìmi 902, Bakov nad Jizerou.
è. 11 - Schvaluje prodej èásti pozemku parc. è. 356 ve
výmìøe asi 80 m2 a pozemku parc. è. st. 861 (zboøeništì) ve
výmìøe 24 m2, vše v k. ú. Bakov nad Jizerou za podmínek stanovených pøedbìžným ujednáním za smluvní cenu 100, -- Kè/
m2 panu Leoši Fialovi, Alešova 181, Bakov nad Jizerou na zøízení zahrádky.
è. 12 - Schvaluje uzavøení smlouvy o smlouvì budoucí
kupní, na odkoupení èásti pozemku parc. è. PK 382 - silnice, kú.
Buda, ve výmìøe asi 180 m2 od Støedoèeského kraje - Správy
a údržby silnic Mnichovo Hradištì na zøízení chodníku.
è. 13 Schvaluje uzavøení smlouvy o budoucí smlouvì o zøízení vìcného bøemene k pozemní komunikaci - k èásti pozemku
parc. è. 379 a 402/1 - silnice, kú. Chudoplesy v délce asi 73 m
pro vedení veøejného osvìtlení za dohodnutou cenu 4 850, - Kè
a následné uzavøení øádné smlouvy zøízení vìcného bøemene se
Støedoèeským krajem - Správou a údržbou silnic Mnichovo
Hradištì na vedení veøejného osvìtlení za dohodnutou cenu.
è. 14 - Schvaluje uzavøení smlouvy o budoucí smlouvì
o zøízení vìcného bøemene k pozemní komunikaci - k èásti
pozemku parc. è. 467 - silnice, kú. Malá Bìlá v délce asi 57 m,
pro vedení veøejného osvìtlení za dohodnutou cenu 1 140, -- Kè
a následné uzavøení øádné smlouvy zøízení vìcného bøemene se
Støedoèeském krajem - Správou a údržbou silnic Mnichovo Hradištì a to na vedení veøejného osvìtlení za dohodnutou cenu
pokraè.na str. 3
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CO PROJEDNALY ORGÁNY MÌSTA
pokraè.ze str. 2
è. 15 - Projednalo a schvaluje rozhodnutí rady mìsta è. 84)
ze dne 30. 5. 2005, tj, že mìsto trvá na vymáhání dlužného
nájemného na mìstském koupališti (nájemce V. Roud) Advokátní kanceláøí Mgr. Motl, Mladá Boleslav, všemi dostupnými
zákonnými prostøedky.
è. 16 - Schvaluje vstup mìsta Bakov nad Jizerou do Svazu
mìst a obcí ÈR a ukládá starostovi mìsta podniknout pøíslušné
kroky.
è. 17 - Bylo seznámeno se žádostí firmy SteMi, s. r. o.,
Bakov nad Jizerou o souhlas mìsta k povolení výstavby skladovací haly pøímo navazující na haly firmy EMERGE a (poètem
hlasù 9-0-8) nezaujalo platné usnesení.
è. 18 - Na základì doporuèení Okresního soudu Mladá
Boleslav schvaluje za pøísedící OS na volební období 2006-10
tyto obèany mìsta: Marii Benešovou, Jaroslavu Èermákovou,
Ivanku Divišovou, Ing. Jaroslavu Jirovskou a Ladislava Urbana
(stávající pøísedící).
è. 19 - Bere na vìdomí informaci MUDr. Dvoøáka o zajištìní pediatrické péèe v Bakovì nad Jizerou SZZ Ml. Boleslav.
è. 20 - Bere na vìdomí informace starosty mìsta:
a) o schùzce dne 22. 6. 205 se žadateli o bytovou výstavbu za
školou,
b) o výbìrovém øízení na výmìnu oken na budovì MìÚ,
c) o vyjádøení KÚ Støedoèeského kraje a o stanovisku MV ÈR
ve vìci pøerušení projednávání zákona o støetu zájmù ve vztahu
k øeditelkám ZŠ a MŠ a zrušení tohoto zákona Ústavním soudem ÈR,
d) o pøipravovaném zámìru KÚ Støedoèeského kraje - Sjednocení podmínek pro poskytovatele terénních sociálních služeb ve
Støedoèeském kraji a stanovisku rady mìsta.
è. 21 - V souvislosti s bodem usnesení 20a) revokuje usnesení ZaM è. 18 ze dne 24. 4. 2004, tj. prodej pozemkù v lokalitì za školou na výstavbu bytových domù za 1, -- Kè.
è. 22 - Po pøedložených informacích povìøuje zástupce
firmy ISA Frýdek-Místek zahájením legislativních krokù ve
vìci zahájení bytové výstavby v lokalitì za školou. Ukládá starostovi mìsta o probíhajících jednáních prùbìžnì informovat
radu i zastupitelstvo mìsta.
è. 23 - V souvislosti s bodem 20b) schvaluje uzavøení
smlouvy na výmìnu oken v budovì MìÚ s firmou RI okna
Bakov nad Jizerou dle pøedložené cenové nabídky.
Rada mìsta - 18. 7. 2005
è. 109 - Rada mìsta projednala zápis o užívání objektù
mìsta Místní organizací ÈRS Bakov nad Jizerou (jedná se
o budovy klubovny, kanceláøí a pozemky dle nájemní smlouvy)
ukládá odboru výst. a ŽP vypracovat podklady pro zavøení nové
nájemní smlouvy, jednat s MO ÈRS Bakov nad Jizerou
a o výsledcích informovat radu.
è. 110 - Rada mìsta ukládá odboru výst. a ŽP ve vìci prodeje èásti pozemku parc. è. 501/1 v k. ú. Bakov n. J. jednat
o cenì. Následnì vyvìsit zámìr odprodeje a pøedložit ZaM.
è. 111 - Rada mìsta ukládá odboru výst. a ŽP vyvìsit zámìr
zøízení vìcného bøemene k pozemní komunikaci k èásti pozemku parc. è. 13/17, 13/21 a 377/1 v k. ú. Chudoplesy pro vedení
kabelu VN 22K pro Støedoèeskou energetickou a. s. a následnì
pøedložit ZaM.
è. 112 - Rada mìsta projednala varianty pøedložené odborem výstavby a ŽP ve vìci žádosti obèanù mìsta o doøešení stávajících hranic pozemkù vèetnì majetkového vypoøádání
a doporuèuje jednat s žadateli o tìchto variantách:
a) výkup pozemku za cenu 200, -/Kè/m2,
b) výkup pozemku od sousedù a obnovení k pøístupu,
c) nabídnout jiný kvalitativnì stejný pozemek mìsta a ukládá
odboru výstavby a ŽP na pøíštím jednání rady sdìlit stanovisko
žadatele.
è. 113 - Rada mìsta projednala žádost jednatele firmy
RANKOS s. r. o. , Liberecká 350, Hrádek nad Nisou o povolení
uspoøádání prodejních trhù v Bakovì n. J. v roce 2006 až 2011
a vzhledem k tomu, že na stávajícího prodejce nejsou žádné stížnosti ani pøipomínky, žádost nedoporuèuje. Ukládá správnímu
odboru informovat žadatele.
è. 114 - Rada mìsta projednala žádost p. Jiøího Èejky, pøedsedy KO SZ Støedoèeského kraje schvaluje pøidìlení propagaèní skøíòky pro tuto organizaci s tím, že osobou zodpovìdnou za
uvedené materiály je pan Jiøí Pelant. Ukládá správnímu odboru
informovat žadatele.
è. 115 - Rada mìsta projednala žádost obèana mìsta

o poskytnutí doèasného ubytování na dobu
srpen - záøí 2005 a vzhledem k tomu, že mìsto
v souèasné dobì takovéto prostory nemá doporuèuje obèanu hledat jiné možnosti (napø. ubytování v soukromí, ubytovnì apod.). Ukládá
správnímu odboru informovat žadatele.
è. 116 - Rada mìsta projednala žádost Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav o pronájem
nebytových prostor v objektu zdravotního støediska v Bakovì nad Jizerou - dìtské støedisko,
a to od 1.8. 2005 a s tímto pronájmem souhlasí.
Ukládá správnímu odboru informovat žadatele.
è. 117- Rada mìsta bere na vìdomí informace pøedložené tajemnicí MìÚ o fungování
peèovatelské služby od 1. 1. 2006 na základì
rozhodnutí KÚ Støedoèeského kraje. Ukládá
tajemnici zajistit jednání ve vìci a pøipravit pro
pøíští jednání rady všechny dostupné materiály
nutné pro rozhodnutí dalšího postupu mìsta ve
vìci zajištìní peèovatelské služby od 1. 1. 2006.
è. 118 - Rada mìsta projednala žádost Autoškoly Ivana, Mladá Boleslav o uzavøení smlouvy k používání úèelové komunikace pøed koupalištìm v Bakovì nad Jizerou ke krátkodobému nácviku øidièských dovedností a schvaluje

její uzavøení od 1. 8. 2005 za poplatek 2 tis. Kè
roènì. Ukládá správnímu odboru informovat
žadatele.
è. 119 - Rada mìsta bere na vìdomí informace starosty mìsta o postavení pomníku
J. I. Linkovi pøed kostelem sv. Bartolomìje
a doporuèuje zastupitelstvu ke schválení. Ukládá starostovi mìsta pøedložit zastupitelstvu.
è. 120 - Rada mìsta projednala zápis z jednání sociálnì zdravotní komise a schvaluje pøidìlení bytu v DPS v Bakovì nad Jizerou paní
Viktorii Pospíšilové, a to od 1. 8. 2005. Za pøedpokladu, že se uvolní byt è. 12 (èásteènì imobilní), tak tento, jinak byt è. 4. Ukládá správnímu odboru informovat žadatele a sepsat nájemní smlouvu.
Jaroslava Èermáková

DÌTSKÉ STØEDISKO
Dìtské støedisko v Bakovì bude
v srpnu v provozu dennì od 10 do 11 h.
Od záøí bude zajištìn normální provoz.

HOSPODAØENÍ - PØÍJMY
Rozpoèet Rozpoèet Rozpoèet Plnìní rozpoètu
schválený upravený
celkem
k 30. 6. 2005
(tis. Kè) (tis. Kè) (tis. Kè)
(Kè)
%
1. Danì - ze závislé èinnosti FO
5 800
5 800
2 975 146
51,30
- z pøíjmù FO ze SVÈ
3 000
3 000
1 778 496
59,28
- z pøíjmù FO z kapit. výnosù
400
400
160 214
40,05
- z pøíjmù právnických osob
8 500
8 500
2 233 118
26,27
- z DPH
7 500
7 500
5 024 283
66,99
- z nemovitostí
1 900
1 900
649 359
34,18
Danì celkem
27 100
- 27 100
12 820 616
47,31
2. Poplatky za zneèišt'ování ovzduší
4
4
3. Poplatky za odnìtí lesní pùdy
38 482
4. Poplatek za komunální odpad
1 990
1 990
1 837 682
92,35
5. Poplatek ze psù
70
70
71 257
101,80
6. Poplatek za užív. veø. prostranství
40
40
30 682
76,71
7. Poplatek ze vstupného
40
40
30 579
76,45
8. Poplatek z ubytovacích kapacit
80
80
79 544
99,43
9. Poplatek za provozov. VHP (místní) 200
200
114 933
57,47
10. Odvod výtìžku z provoz. loterií
100
100
58 080
58,08
11. Správní poplatky
500
500
142 135
28,43
12. Splátka pùjè. prostø. od práv. osob
672
672
13. Pøíjmy z pronájmu poz. (doè. užív. ) 12
12
14. Pøíjmy z úhrad dobýv. prostoru
10 000
15. Odvody pøísp. organizací (MŠ)
79,19
79,19
16. Odvody pøísp. organizací (ZŠ)
242
242
17. Knihovna
40
40
32 782
81,96
18. Muzeum
2
2
1 970
98,50
19. Koupalištì - vstupné a parkovné
50
50
19 170
38,34
20. Nájemné - byty
2 400
2 400
1 354 057
56,42
- z toho DPS
1 021,08
1 02,08
488 080
47,80
21. Pohøebnictví
55
55
21 825
39,68
22. Pøíjmy z prodeje zboží
3 000
23. Nájemné z nebytových prostor
940
940
475 507,50
50,59
24. Pøíjmy z pronájmu pozemkù
85
85
57 500
67,65
25. Ostatní pøíjmy z pronájmu maj.
2 536
26. Úroky
600
600
316 128,08
52,69
27. Pøijaté sankèní platby
4 500
28. Pøíjmy z prodeje krátkodobého
a drob. dlouhodobého majetku
7
7
77 028
1 100,40
29. Pøijaté nekapit. pøíspìvky a náhrady 101,47
101,47
62 254
61,35
30. Ostatní nedaòové pøíjmy
267
31. Pøíjmy z prodeje pozemkù
50
50
80 160
160,32
32. Pøíjmy z prodeje ost. nem.
a jejich èástí
4 565
4 565
33. Neinv. pøij. dotace ze SR
v rámci SDV
1 275,90
1 275,90
637 950
50,00
34. Neinv. pøij. dotace od obcí
170
170
35. Neinv. pøij. dot. od KÚ
(kaple sv. Bar. )
+ 90,00
90
90 000
100,00
36. Neinv. pøij. dot. od KÚ (hasièi)
+ 6,55
6,55
6 550
100,00
37. Pøíjem z úøadu práce
4 000
38. Pøevod z FRR na ZBÚ
2 294
2 294
39. Fin. vypoø. min. let (PO ZŠ)
25,44
25,44
25 443
100,01
Pøíjmy celkem
43 790
+96,55 43 886,55 18 506 083,58
42,17
3
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byla vytvoøena další parkovací místa,
která mohou øidièi bezplatnì užívat. Na
jaøe letošního roku 2005 bylo rozšíøeno
parkování aut podél tratì v ul. Tyršovì
a je ukonèeno u odboèky do ul. Dvoøákovy. Je to pouze na øidièi, zda zaparkuje své auto pøímo pøed obchodem,
anebo využije vyhrazené místo pro
automobil. Možná, kdyby dostal pokutu, dal by si již pøíštì pozor.
Totéž platí i o porušování rychlosti ve
mìstì. Kdyby pozornì sledoval každý
øidiè dopravní znaèení, urèitì by zjistil,
že témìø v celém mìstì na prùtažných
komunikacích II. tøídy je povolená
rychlost 30 km. Jsme jedno z mála
mìst, které na žádost obèanù projednalo vždy s Policií ÈR - Dopravním
inspektorátem v Mladé Boleslavi
dopravní øešení týkající se snížení
rychlosti ve mìstì a muselo vynaložit
nemalé finanèní prostøedky na jeho
uskuteènìní.
Tímto chci objasnit pisateli, že všichni
cítíme potøebu dát každé rozvojové
ploše striktní limit, aby jak nová, tak

JÁ SI MYSLÍM...
Vyjádøení k èlánku z minulého
èísla.
V èervnovém Bakovsku jsme na str. 3
otiskli èlánek Romana Horváta "Já si
myslím. . . ". Slíbili jsme, že v tomto
èísle otiskneme stanovisko kompetentních osob. Požádali jsme proto o vyjádøení vedoucí odboru výstavby a životního prostøedí paní Natašu Kameníkovou a pana starostu Jiøího Hiekeho.
Jejich stanovisko pøedkládáme:
V èervnovém Bakovsku psal jeden
pisatel o tom, že zájmy všech obèanù
má hájit samospráva a státní správa,
protože si ji od toho obèané platí. Èlánek byl smìrován na parkování ve
mìstì z hlediska zahajovaných staveb,
a v souvislosti s tím uvedl, že umístìním stavby a jejím následným provozem nesmí být nad pøípustnou míru
obtìžováno okolí, zejména v obytném
prostøedí, a ohrožena bezpeènost a ply-

nulost provozu na pøilehlých pozemních komunikacích. Vím, kam pisatel
tìmito øádky míøil. Má samozøejmì na
mysli ulici Boleslavskou, kde je soustøedìna v souèasné dobì jediná
obchodní sít' v Bakovì nad Jizerou.
Chápu jeho starost o bezpeènost
a pohodu bydlení místních obèanù. Na
druhé stranì se nejedná pouze o bytovou individuální zónu, protože prodejny v této ulici byly zahrnuty i územním
plánem, který byl schválen v roce 2000
do smíšené zóny, kde je regulativem
funkèního využití území tato pøijatelná
èinnost maloobchodních služeb obyvatelstvu.
Je sice pravda, že nárùst automobilù
rok od roku stoupá a dùsledky vzrùstající dopravní zátìže pocit'ujeme velmi
výraznì, ale na druhé stranì musí být
prvotním zájmem vedení mìsta podporovat rozvoj výstavby ve mìstì. O to se
také snaží, protože v souvislosti s tím

stávající zástavba nepùsobila rušivì a
abychom obyvatelùm mìsta dokázali
zachovat pøíjemné podmínky pro život.
Je pouze na každém z nás, jak tyto podmínky dodržuje.
Nataša Kameníková
Po pøeètení zamyšlení pana Horváta se
lze domnívat, že se mu jedná pøedevším o problém parkování v Boleslavské ulici. Pan Horvát píše, že starosta,
jako zástupce samosprávy má hájit
zájmy obèanù v územních øízeních.
Musím konstatovat fakt, že v dobì, kdy
bylo zahájeno správní øízení na objekt
v Boleslavské ulici, jsem ještì nebyl ve
funkci starosty mìsta. Naopak ve svém
volebním období jsem se podílel na
vybudování nových prostorù k parkování v našem mìstì, což je dokladem
toho, že mi není lhostejno, jak a kde se
bude parkovat.
Jiøí Hieke

Indii. O dalším osudu Bengálska bylo rozhodnuto po bitvì u Palásí v roce 1757,
v níž Anglièané vedení generálem Robertem Clifem (1725-1774) porazili Francii, a tím si otevøeli nejen cestu k dobytí Bengálska, ale vytvoøili i pøedpoklady k
ovládnutí vìtšiny Indie a Barmy. Vítìzný generál Clive se stal v následujícím
desetiletí prvním britským místodržitelem v Bengálsku.

BENGÁL
To byl zase bengál! Stìžují si obèané na radnici zejména v létì po teplých víkendech, kdy se dá posedìt dlouho do noci venku, grilovat nìjaké to masíèko, popít,
zazpívat. A nedej Bože, když si mládež pustí "na plné pecky" disco èi techno.
Slovo bengál (oslnivé svìtlo, též hluèné jednání, rámus, výtržnost) používáme
bìžnì, ale víme, jak se k nám dostalo, proè se to øíká?

Je pravdìpodobné, že tehdy Anglièané poznali a pøivezli do Evropy tzv. bengálský oheò (angl. Bengal - light), tj. smìs, jejíž základ tvoøil ledek a síra. Pøi hoøení vydávala oslnivé svìtlo a v Bengálsku se používala k noèní signalizaci. Pozdìji byla zdokonalena a vylepšena pøidáním rùzných barviv, èímž se dosahovalo
i rùzného zabarvení. Rovnìž použití bengálského ohnì se rychle rozšíøilo, a to
nejen ve vojenství, ale také pøi rùzných atrakcích, at' to byly ohòostroje nebo kouzelnická pøedstavení. Není pochyb o tom, že takové atrakce provázela vøava,
hluk, rámus, zkrátka bengál. Bengálsko ovšem obohatilo slovní zásobu øady jazykù i další pojmy, napø. z bengálského bangala se i k nám prostøednictvím angliètiny dostal bungalov - domek s verandou.

Bengálsko, historické území ležící na dolním toku øek Brahmaputry a Gangy, je
dnes rozdìleno na tzv. Západní Bengálsko (jeden ze svazových státù Indie) a od
roku 1971 samostatný stát Bangladéš. Do centra pozornosti evropských státù se
dostalo v 17. a zejména v 18. století v souvislosti se zakládáním tzv. východoindických spoleèností, tj. anglických, francouzských a nizozemských obchodních
spoleèností pro obchod a podnikání v tehdejší Východní Indii. Nejstarší a nejvýznamnìjší z nich byla anglická East India Company, založená už v roce 1600.
V roce 1746 vypukl boj mezi anglickou a francouzskou východoindickou spoleèností, prolínající se v letech 1756-1763 s tzv. válkou sedmiletou, v níž Francie
a Anglie bojovaly o primát v zámoøí, zejména o území v Kanadì, Louisianì a

Jaroslava Èermáková

BUDVAR V BAKOVÌ

VÍTE, ŽE
- na Malé Bìlé bylo rozšíøeno veøejné
osvìtlení smìrem k Bítouchovu,
- došlo k celkovému úklidu lesoparku
v Podstráních,
- koupalištì je provozováno ke spokojenosti návštìvníkù a vzorky vody
jsou vyhovující,
- ve mìstì prùbìžnì probíhají kontroly dodržování dopravních pøedpisù
policií ,
- nová plastová okna v budovì úøadu
nahradí pùvodní z r. 1929,
- ve mìstì dochází prùbìžnì k opravám chodníkù a místních komunikací,
- 23. srpna bude vedení mìsta jednat
s ministerstvem dopravy a ministerstvem vnitra o výjezdu z rychlostní
komunikace I/10v úseku u "letadla"
do mìsta,
- mìsto se pøihlásilo do Svazu mìst
a obcí ÈR,
- mìstskou zeleò seká nový travní
traktor zn. Kubota,
- podle centrální evidence cizincù je
ve mìstì hlášeno k dlouhodobému
pobytu témìø 300 cizincù,
- na Horkách se bude èistit rybník,
- bývalou školu na Zvíøeticích má
dlouhodobì pronajatou Dùm dìtí

V sobotu 25. èervna v podveèerních hodinách se bakovské nebe hemžilo balony.
Na tom by nebylo nic divného, jelikož od 23. do 26. èerva probíhala v Bìlé p. B.
akce "Bìlské balonové létání". Nìkteré z balonù pøistály i v Bakovì, a proto pasažéøi, kteøí letìli poprvé, mají titul "Ctihodný Pán (Paní) z Bakova". Jeden z balonù si za místo pøistání vybral pole ve Školní ulici. Na místo bleskovì dorazilo
nìkolik desítek lidí a fotili a fotili. Já jsem paradoxnì byla bez fot'áku, ale našli se
lidé, kteøí mì "zachránili", takže Vám, kteøí jste u toho nebyli, posílám foto.
Magdalena Bulíøová

4

a mládeže ze Štìtí,
- u DPS byla instalována nová lavièka
a držák na kola,
- za mostem na Malé Bìlé byly instalovány 2 lavièky a upraveno okolí,
- technická èeta upravila a posekala
stráò na levé stranì za mostem na
Malé Bìlé,
- v prùbìhu mìsíce dojde k rozšíøení
veøejného osvìtlení v Chudoplesích
a v ul. Èapkovì (nová èást komunikace),
- lavièky na námìstí a ke škole dostaly nový kabát,
- každou první støedu v mìsíci jsou
v poledne dálkovì spouštìny sirény
IZS,
- byla opravena støecha na budovì
osadního výboru (Èeská beseda) na
Malé Bìlé a instalovány nové okapy,
- mìsto prùbìžnì likviduje divoké
skládky na svém území,
- v prùbìhu mìsíce èervence byly
instalovány další nové dopravní znaèky,
- byla upravena místní komunikace
a opravena zeï v ulièce u Velechovských na Malé Bìlé.
Jaroslava Èermáková
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

HISTORIE
120 LET BAKOVSKÉHO SOKOLA
pokraèování z minulého èísla
Po vzoru Mladé Boleslavi, Mnichova
Hradištì a Turnova je v oce 1884 založen Sokol v Benátkách a o rok pozdìji i
v Bakovì a v nedalekých Podlázkách.
Je až s podivem, jak vlastenecky a kulturnì žije Bakov v osmdesátých létech.
Aè poètem malé mìsteèko, vládne
v nìm èilý život. Pro obèany bylo ctí
zastávat vedoucí funkce v místních
spolcích. Stávalo se, že nìkteøí èinovníci pracovali a byli aktivní i v nìkolika
spolkových výborech, jako mìstský
tajemník J.L. Koloc, uèitel Vojtìch Horèièka èi Augustin Fibiger, purkmistr
a zdejší kováø. Právì mezi tìmito funkcionáøi se zrodila myšlenka na založení
Sokola. Dne 14. èervna 1885 byl
v Bakovì zvolen pøípravný výbor ve
složení Jan Èerný, Augustin Koloc,
J. L. Koloc, Vojtìch Horèièka a František Havlíèek, kteøí pøipravili na
28. èervna ustavující valnou hromadu,
která schválila stanovy i výbor. Prvním
starostou byl zvolen Josef Ladislav
Koloc, jednatelem František Oberding
a pokladníkem František Tajbner. Pøi
svém založení mìl bakovský Sokol 57
èlenù, kteøí s ochotou a nadšením pøipravili na 18. øíjna téhož roku své první
veøejné vystoupení. Následujícího roku
už v øadách zdejšího sokolstva uzrála
myšlenka ke zøízení vlastní tìlocvièny.
Proto bylo ve výboru Sokola usneseno
založit stavební fond na její výstavbu.
V roce 1887 vstupují i bakovští sokolové do právì ustanovené Pojizerské župy
Fügnerovy se sídlem v Mladé Boleslavi. Tím se èinnost zdejšího Sokola
dostává na vyšší organizaèní základy.
V prvních létech od svého založení cvièili bakovští sokolové velmi málo.
Jejich hlavní èinnost spoèívala v poøádání výletù do nedalekého okolí za
úèasti místní hudby, v organizaci vìneèkù, plesù a veèírkù, ale také pøednášek
a besed.
Podle sokolských stanov mìla tìlocvièná jednota právo na poøízení vlastního
praporu. Za tím úèelem se konala okázalá slavnost odhalení praporu v nedìli
29. èervna 1890 za úèasti velkého
množství divákù. K slavnosti byl vydán
Pamìtní list, jehož autorem byla
redakèní rada v èele s J.L. Kolocem
a V. Horèièkou. Bakovští sokolové si
dali s pøípravou náležitou práci. Vyzdobili mìsto, jak nikdo dosud nepamatoval. Pøi ústí hlavních ulic do námìstí,
tedy u masných krámù, u hostince
u Kettnerù a pøed hostincem J. Herbsta
postavili slavobrány. Pøed radnicí stály
dva sloupy, ovinuté chvojím, s èervenobílými prapory. Další ovìnèený sloup
s praporem dal zøídit p. Šefèík pøed
domem p. uèitele Horèièky (èp. 89) na
námìstí. Pøed sv. Trojicí byl postaven
pøístøešek pro oltáø, aby zde mohl být
prapor vysvìcen. Opodál stála øeènická
tribuna. Všechny domy na námìstí byly
vyšnoøeny vìnci a prapory. I ve Veselské ulici, kudy se ubíral prùvod, visely
èervenobílé nebo èervenomodrobílé
prapory, zvláštì dùm è.p. 105 vynikal
svou výzdobou. Zde, u Zejbrdlichù,
bydlela totiž matka praporu Anna Kolo-

9.A
OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM
Vážení ètenáøi Bakovska, v krátkosti se ještì vrátím k èlánku Mgr. M. Masopustové o klasifikaci a prospìchu na ZŠ s doplòující informací o výsledcích za
2. pololetí školního roku 2004 - 2005.
Naši školu navštìvovalo v 2. pololetí 409 žákù, z toho 245 žákù na 1. stupni
a 164 na 2. stupni ZŠ. Na 1. stupni mìlo 169 žákù vyznamenání, z toho 113 žákù
samé jednièky. Jedna žákynì neprospìla ze dvou pøedmìtù. Na 2. stupni mìlo 54
žákù vyznamenání a samé jednièky z tohoto poètu mìli tito žáci: ze 6. a Petr Bartoš, ze 7. a Markéta Cicáková, Šárka Kroupová a Michaela Mocová, z 8. a Tomáš
Ïuraèka, Michal Horyna, z 8. b Kateøina Jacinová, Štìpánka Pešková, Monika
Turková, z 9. a Lucie Navrátilová a Lenka Tomcová. Dva žáci mají odklad klasifikace z dùvodù velké absence ve škole a nedostateèného poètu známek pro
klasifikaci (pravidla pro hodnocení stanoví 60% z celkového poètu známek)
a 5 žákù má celkem 6 nedostateèných. Na tyto žáky èekají na konci prázdnin
opravné zkoušky. Pøejeme jim, aby v sobì nalezli dostatek síly a vùle a zkoušku
úspìšnì absolvovali.
Bohužel ani v chování nebyli všichni žáci velmi dobøí, nebot' uspokojivì, tedy
dvojkou z chování je ve škole hodnoceno celkem 7 žákù a 3 žáci jsou hodnoceni dùtkou øeditele školy. Kázeòská opatøení byla udìlena z dùvodù hrubého
chování ke spolužákùm, neomluveným hodinám a za krádež.
Na druhé stranì mì velice tìší, že mohu ještì jednou pochválit a podìkovat
žákùm za reprezentaci školy v øadì soutìží, za kulturní vystoupení ke kvìtnovým
oslavám a za pomoc pøi pøípravì školy na prázdninové opravy.
Podìkování samozøejmì patøí i všem pedagogickým pracovníkùm školy a školní družiny a všem provozním zamìstnancùm školy a školní jídelny.
Mgr. Zdeòka Dlasková

9.B
VÝLET DO JINOLIC
Dost dlouho se pøemýšlelo, kam vyrazíme na náš poslední výlet tady, na
základní škole. Nakonec naše tøídní
uèitelky, paní uèitelka Brodská a paní
uèitelka Kendíková, objevily na internetu výhodný pobyt v Jinolicích, mezi
nìkolika rybníky. Výlet byl naplánován na 16. 6. - 17. 6. 2005. Na vlakovou zastávku dorazily obì tøídy vèetnì našich tøídních uèitelek a pana uèitele Èecha. I když se zpoèátku sluníèko schovávalo za mraky, nakonec se
umoudøilo a my si po celé dva dny
užívali teplíèka. Podívali jsme se do
Prachovských skal a prošli jsme
dostateènì tamìjší pøírodu. Veèer

jsme si posedìli u táboráku a opekli
si vuøty. Den jsme zakonèili noèní
procházkou a nocí plnou zážitkù.
Následující ráno jsme si mohli
parádnì pøispat, ponìvadž se na nás
dostala øada na snídani až po pùl desáté. Po jídle jsme se šli na chvíli ještì
projít po okolí, ale pak už jsme spìchali na vlak, aby nám neujel.
Každý z nás si z dvoudenního výletu
pøivezl spoustu zážitkù, at' tìch hezkých, èi tìch druhých, ale urèitì na ty
dva spoleèné dny budeme dlouho
vzpomínat.
Lenka Tomková 9. A
Alena Mrákotová 9. B

5

cová. Jí také zahrála Strnadova muzika
v pøedveèer oslav slavnostní dostaveníèko. Pozorný sledovatel si zajisté
všiml, že v celém mìstì nevisel ani
jeden prapor císaøský. Na škole v rohu
námìstí nevyvìsili žádný prapor, nebot'
to prý úøady zakázaly.
Hosté se scházeli od pùl jedenácté pøed
radnicí, kde je vítala Strnadova kapela.
Poté dorazil na námìstí slavnostní prùvod, který vyšel z libosadu (Komenského sadù). Sotva sokolové dorazili na
námìstí, dalo se do deštì, a tak veškerý
program slavnosti byl nabourán. Svìcení se muselo konat v kostele až v pravé
poledne. První èást byla zakonèena
slavnostní mší. Po spoleèném obìdì,
který se konal na radnici za úèasti mìšt'anosty, dr. Kopeèného a dr. Scheinera,
pøedstavitelù sokolského ústøedí, bratra
Kožíška, náèelníka pražského Sokola,
a domácích èinovníkù starosty Sokola
J.L. Koloce, místostarosty Šefèíka, jednatele Riedla, cvièitele Šípka a dalších
hostù vyšel po dešti o ètvrté hodinì prùvod z námìstí do libosadu za mìstem v
èele se všemi uvedenými. V prùvodu
kráèeli ve vycházkových úborech též
èlenové bakovských spolkù, jako byli
hasièi a vojenští vysloužilci. Za sokolským praporem dorazili všichni na jetelištì p. A. Fibigera proti libosadu
(v Èechovì ulici za Vápeníkovými smìrem do Ostrova). Kolem cvièištì byly
postaveny lavièky a tribuna pro hodnostáøe. Pøítomní byli pohoštìni koláèi,
které si mohli zakoupit po dvou krejcarech, nebo doutníky. Obojí nabízeli
dívky, vyšnoøené v národních krojích.
Celkem 79 sokolù pøivedl na cvièištì
náèelník Fügnerovy župy uèitel Karel
Patoèka z Kosmonos. Cvièenci nastoupili v triku, kalhotách a ve žlutých støevících do ètyøøadu. Pøedvedli nìkolik
cvikù s železnými tyèemi a zápasy ve
trojstupech. V druhé èásti byli cvièenci
rozdìlení pøibližnì po osmi do družstev,
která donesla na cvièištì tìlocvièné
náøadí. Pøed zraky divákù se objevila
dvoje bradla, hrazda, kùò s madly, koza
a kùò pro pøeskok. Mezi cvièeními
hrála hudba. Cvièenci cvièili podle
povelù svého náèelníka. Z bakovských
chlapcù se nejvíce líbil J. Kameník.
Všem pøihlížejícím se cvièení líbilo.
Spokojení sokolové s èleny ostatních
spolkù odcházeli za doprovodu hudby
teprve pøed osmou hodinou z cvièištì
pøímo na radnici, kterou slavnostnì
vyzdobil F. Oplt v národních barvách,
aby slavnost zakonèili taneèním veèírkem. Podle zápisù V. Horèièky se nejvíce ulevilo páteru Mattesovi, který se po
celý den obával, aby dr. Kopeèný ve
svém projevu nepøednášel o Husovi èi
Žižkovi. Déšt' však zabránil, aby dr.
Kopeèný vystoupil, jak bylo plánováno.
Pìtileté výroèí sokolské jednoty spojené se slavností odhalení a vysvìcení
praporu vlilo další impuls do bakovských sokolských øad. Do nácviku na II.
Všesokolský slet v roce 1891 se zapojilo na tøicet cvièencù. Samotného sletu
se však zúèastnili 24 cvièenci.
pokraèování pøíštì
-áø
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KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ

JAZYKOVÝ KOUTEK
BÌLÁ POD BEZDÌZEM

SVATOVÁCLAVSKÁ ZÁBAVA

mìsto
v
severních
Èechách severozápadnì od Mladé
Boleslavi
pùvodnì se jednalo o
osadu v údolí øeky Bìlé, která byla
založena roku 1304 a potvrzena pak
byla zakládací listinou z roku 1337
z dokumentu zakládací listiny vyplývá, že její zakladatel pojmenoval tuto obec ,,Nový Bezdìz",

Dne 27. 9. 2005 od 20. 00 hod se v sále radnice uskuteèní Svatováclavská zábava. Jako hosté zde vystoupí Jitka Zelenková a Marie Rottrová.
Jiøí Veith

NOVÁ VÝVÌSKA PRO FURIANTY
Tato se nachází na Malé Bìlé u autobusové zastávky a mùžete se na ní doèíst
o konaných èi plánovaných akcích souboru. Je pìknì barevná a veselá, k èemuž
pøispívají hlavnì zajímavé fotografie. At' už z taneèních vystoupení anebo
z masopustu, dožínek, staroèeských májù, pálení èarodìjnic a mnoho dalších.
A tak pokud zrovna necestujete autobusem, doporuèujeme Vám pøijít se na tuto
nástìnku alespoò jednou zaèas podívat. Vìøíme, že se pobavíte.
Soubor Furiant bude vystupovat 21. srpna na Zvíøeticích v rámci programu
Máchovi v patách. Akce zaèíná v 17, 00 hodin a my se tìšíme na setkání s Vámi.

Mgr. Marta Masopustová

BAKOVŠTÍ HASIÈI V LÉTÌ NELENOŠÍ
Dne 29. 6. se uskuteènilo dopoledne
pro žáky 2. a 3. roèníkù základní
školy. Pøi této akci si dìti zasoutìžily
se džberovou støíkaèkou, házely míèkem na plechovky a panáka, následovala exkurze do požární zbrojnice
s prohlídkou hasièských aut a byla
provedena ukázka požárního zásahu hašení vodou a pìnou.
Dále se uskuteènila brigáda na chatì
v Drhlenách za úèelem zprovoznìní
pro letní rekreaci èlenù SDH.
Na žádost MìÚ bylo v èervnu a èervenci provádìno kropení silnic ve
mìstì.
Je samozøejmostí, že v rámci zaøazení
naší jednotky do Poplachového plánu

Furianti

NOSÁLOVSKÝ JARMARK

V sobotu 23. 7. 2005 se náš soubor
Furiant vydal tìsnì za hranice našeho
okresu, a to do malebné vesnièky
Nosálov. Poèasí nám, a ani návštìvníkùm moc nepøálo. Více ménì, vùbec.
A to proto, že skoro celou dobu
v Nosálovì pršelo anebo poprchávalo,
a když už náhodou nepadaly kapky,
bylo pìknì zataženo.
Jak už bývá zvykem poøadatele, byl
pro nás vyslán v 10 hodin malý autobus, do kterého se "pohodlnì" vtìsnalo
20 èlenù našeho souboru. Cesta ubíhala rychle, ale hlavnì vtipnì. Protože se
rádi bavíme, obzvláštì na vlastní úèet,
o vtipné historky z pøedchozích
vystoupení nebyla nouze.
Tentokrát jsme mìli pro místní, ale
i návštìvníky ze všech možných koutù
naší vlasti nachystaná dvì vystoupení
klasická, tedy taneèní, a na závìr jsme
se pøedvedli jako Žižkovští Pepíci.
Toto vystoupení je sice odlehèené, ale
co se taneèního výkonu týèe, dá zabrat

avšak ústním podáním mezi lidmi se
vžilo jméno ,,Bìlá"
název mìsta tedy pochází
od jména øeky Bìlá, který v pøeneseném významu znamená èistá, prùzraèná voda
pøívlastek, který oznaèuje
polohu mìsta pod hradem, je pøipojován až od druhé poloviny 19. století
(úøednì se užívá od roku 1921)

jako každý jiný ètvrthodinový program. A k tomu musíte ještì vymyslet
nìjaké ty typické kroky, mluvu a rvaèku tak, aby diváci mìli pocit, že se ocitli u pražské galerky. Atmosféru staré
Prahy ještì umocòoval "náš" harmonikáø Martin a houslista Petr.
Všechna tato vystoupení jsme staèili
pøedvést v prùbìhu dvou hodin, a pak
jsme si s chutí dali všichni výborný
obìd a s dobrým pocitem v srdci
a žaludku se zase po druhé hodinì
vypravili stejným malým busem
k domovu. A protože se neradi rozcházíme jen tak, došli jsme ještì k šéfové
na kafe a výborné buchty, které napekla její babièka. I pivko bylo, ale jen
lahvové, a tak jsme se pro vylepšení
chuti ještì pøesunuli do Nové Vsi do
hospody, kde jsme pøi harmonice
a houslích pìli až do sedmé veèerní. To
by bylo, abychom si ten den pìknì
neužili.

kraje a Integrovaného záchranného
systému jsou pravidelnì provádìny
zkoušky veškeré požární techniky
a izolaèních dýchacích pøístrojù.
Memoriál Josefa Dvoøáka
Dne 27. 8. 2005 od 9:00 hod. se
v areálu mìstského koupalištì uskuteèní již 7. roèník Memoriálu Josefa
Dvoøáka v požárním útoku. Pøijïte
podpoøit místní hasièe, jejichž družstvo se pravidelnì umist'uje na pøedních místech této soutìže, které se
zúèastòují nejlepší družstva SDH
z regionu Mladá Boleslav.
Jaroslav Bavor

Letní pozdrav z Drhlen posílají hasièi.
Fotografii nepoøídili pøi povodních, jak by se na první pohled mohlo zdát.
To jen pár “koumákù” pøišlo na to jak nejlépe využít èas,
aneb 3 v 1 (koupání, slunìní, dodržování pitného režimu).

NA KOPEÈKU V KOSMONOSÍCH

Monika Èapková

Psychiatrická léèebna Kosmonosy Vás zve na druhý roèník
HUDEBNÍHO A DIVADELNÍHO FESTIVALU

BAKOVŠTÍ BARÁÈNÍCI ZVOU NA VÝLET

který probìhne dne 11. 9. 2005 od
10:00 hod. do 20:00 hod. v prostorách
areálu. Vstup na festival spodní branou od restaurace u Èonkù.

Bakovští baráèníci po zdaøilém zájezdu na Broumovsko srdeènì zvou všechny
zájemce o pøírodu a toulání na autobusový zájezd - TOULKY PO
STØEDNÍCH ÈECHÁCH.
Trasa:
Ondøejov - návštìva hvìzdárny;
Hrusice - rodištì a muzeum J. Lady;
Štiøím - zámek;
Praha, údolí Šárky - procházka
Kdy: sobota 3. záøí v 7 hod. od kadeønického studia p. Vitmajerové
Kontakt u p. Reisové v Jabloòové ulici.

Pøedpokládaná úèast:
Hudební scéna:
No Name
Èeské srdce
Znouzectnost
The Hals
Bikini
Hop
Mirek Braun Band

Jiøina Kùlová
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NA KOPEÈKU,

Divadelní scéna:
Divadélko na dlani Historický šerm
Vìtry
Obèerstvení:
Èajovna - orient
Vita Vitálka
Loretka
Doprovodné akce:
Výstava obrazù; centrální terapie keramika, proutí (výstava prací)
Jaroslav Bavor
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ZNÁTE SVOJE MÌSTO?
# Naše mìsto leží v nadmoøské
výšce 223 m a jeho rozloha je 2 702
ha. K 1. 8. 2005 mìlo 4 542 obyvatel.
# Sestává z šesti katastrálních
území:
! Bakov nad Jizerou (3 477 obyvatel),
! Buda (122 obyvatel),

#

!
!

Horka (88 obyvatel),

!

536 ha lesù ,
(mìsto z nich vlastní 63 ha)
1 356 ha orné pùdy,

Chudoplesy (114 obyvatel + 4
Brejlov),
! Malá Bìlá (594 obyvatel + 7
Klokoèka + 9 Malý Reèkov +
11Velký Reèkov) ,
! Zvíøetice (56 obyvatel + 60
Podhradí).
Z 2 702 hektarù je:

!
! 79 ha zahrad a ovocných sadù,
! 320 ha luk a pastvin,
! 75 ha zastavìné plochy,

!
!

UNIVERSITA 3. VÌKU
Obèanské sdružení Služba škole
v Mladé Boleslavi ve spolupráci s
mìstem Mladá Boleslav otevírají pro
zájemce 1. semestr dvouletého cyklu
Mladoboleslavské university tøetího
vìku a volného èasu seniorù /øíjen
2005 - leden 2006/ aneb "Vysokoškolský diplom nezískáte…. "
Cíl: Dáme možnost starším lidem, aby
své vìdomosti a zkušenosti porovnali
s nejnovìjšími poznatky, které mají
význam pro aktivní život v souèasné
rychle se mìnící spoleènosti, naèerpali nové vìdomosti a dovednosti. Vzdìlání bude výluènì charakteru osobnostního rozvoje, nikoli profesní pøípravy a nebude zakládat tak nárok na
profesní uplatnìní (kromì dobrovolných aktivit napø. v rámci seniorské
populace).
Témata jsou volena dle zájmu a první
semestr je zamìøen na volnoèasové
aktivity seniorù s doplnìním základních znalostí v oblastech spoleèenskovìdních oborù, jako napø. historie
Mladoboleslavska, zdravý životní
styl, psychologie stáøí, výtvarné
umìní atd.
Metoda: Pøednášejícími jsou pøevážnì
interní pedagogové škol, lékaøi s
odbornou praxí, špièkoví odborníci v
oblasti kultury, historie, samospráv
obcí a v neposlední øadì odborníci
informaèních technologií. Posluchaèi,
kteøí øádnì splní všechny studijní
povinnosti, dostanou po ukonèení university tøetího vìku osvìdèení o absolutoriu od primátora mìsta Mladá
Boleslav. Bìhem studia nejsou poža-

68 ha vodních ploch,

268 ha ostatních ploch
(veøejná prostranství, parky, høbitovy).
# Ve mìstì je 1460 staveb s pøidìlenými èísly popisnými, 70 staveb s èíslem evidenèním (chaty a chalupy).
# V územním obvodu obce je evidováno 3601 vlastníkù pozemkù a staveb a majetek je zapsaný na 2531 listech vlastnictví.
# Mìsto vlastní 101 bytù, z toho 24
je v domì s peèovatelskou službou
(18 jednotlivci, 6 manž. dvojice).
# Nejvìtším pronajatým nebytovým
prostorem mìsta je zdravotní støedisko, lékárna byla privatizována a je
v soukromých rukou.
(O složení mìstského bytového
a nebytového fondu si povíme nìkdy
pøíštì).
Jaroslava Èermáková

BAKOVSKÉ POSVÍCENÍ
Posvícení je od slova posvìcení
a v Bakovì se slaví na Svatého Bartolomìje, protože právì jemu byl zasvìcen kostel. Bartolomìj se narodil na
poèátku 1. století, jeho domovem byla
Kána v Galilei. Jeho jméno se pravdìpodobnì odvozuje z hebrejských slov
"bar tolmai", syn oráèe brázdy, což
poukazuje na povolání jeho otce.
Vypráví se, že Bartolomìje pøivedl
k Ježíšovi jeho pøítel Filip. Kristus jej
pøivítal se slovy: "Hle, Izraelita,
v nìmž není lsti". Pøijal ho mezi své

apoštoly. Dal mu moc a sílu léèit
nemocné. A právì proto, že byl Bartolomìj vyznavaèem Krista, byl krutì
umuèen. Zaživa z nìho stáhli kùži.
Proto bývá svatý Bartolomìj znázornìn s velkým nožem, nástrojem umuèení.
Stává se patronem všech, kteøí neváhají nasadit vlastní kùži pro dobro a spravedlnost druhých. Jeho pøíklad dodnes
promlouvá…

dovány žádné pøijímací ani závìreèné
zkoušky.
Podmínky úèasti a zápisné:
Podmínkou pro pøijetí je:
1/ dùchodový vìk respektive do 2 let
dùchodového vìku;
2/ invalidní dùchodci od vìku 50 let.
3/ zaplacení registraèního poplatku ve
výši 350, - Kè za 1semestr - platí pro
obì skupiny.
Místo konání: "Centrum vzdìlávání
dospìlých a mládeže mìsta Mladá
Boleslav" v prostorách Služby škole
MB, tø. V. Klementa 601, Mladá Boleslav a na Pekaøovì gymnáziu v Palackého ulici.
Pøihlášky je možné si vyzvednout
každý všední den od 8 do 15 hodin na
adrese:
1/ Služba škole MB, tø. V. Klementa
601, Mladá Boleslav,
telefon 326 334 547 - 9 (bližší informace podá asistent vzdìlávání
Michal Šimek - e-mail:
simek@sskolemb.cz
2/ na podatelnì Magistrátu mìsta
Mladá Boleslav - Komenského
námìstí ;
3/ v Informaèním støedisku v Železné
ulici v Mladé Boleslavi.
Úèastnický poplatek je nutné uhradit do konce záøí 2005 v pokladnì
Služby škole MB, tø. V. Klementa
601, Mladá Boleslav, kde bude taktéž
provádìn zápis do I. semestru roèníku
2005/2006.
Michal Šimek,
asistent vzdìlávání, Služba škole MB

BOTY TOULAVÝ

Tat'ána Dvoøáková

V nedìli 21. srpna se na zøíceninì
hradu Zvíøetnice uskuteèní akce "Boty
toulavý". Návštìvníky zde èeká setkání
s Karlem Hynkem Máchou a bohatý program, který kromì divadelního pøedstavení divadélka Kostým a setkání
s básníkem zahrnuje i
orientální tanec nebo
vystoupení baráènického souboru Furiant z Malé Bìlé.
Hlavními hosty
podveèerního
programu na
zøíceninì
hradu Zvíøetice budou
folkový zpìvák
Wabi
Danìk
a muzikálový
zpìvák Roman
Vojtek,
který
návštìvníkùm zazpívá známé melodie z øady úspìšných èeských muzikálù. Tìmito akcemi
chceme pøispìt ke zviditelnìní našich památek
a dále chceme upozornit na
to, že historie je i pro naše
další generace potøebná. Cílem je
také ukázat básníka, který je s tìmito
hrady úzce spjatý, trochu jinak, než jak

PROGRAM
BAKOVSKÉHO
POSVÍCENÍ
! 24. 8. (støeda) Trhy
na námìstí
! 26. 8 - 28. 8. Houpaèky
a kolotoèe
! 27. 8. sobota od 9 hod. - Memoriál Josefa Dvoøáka - soutìž požárních
družstev na koupališti
! 27. 8. sobota Muzeum Bakovska - slavnostní vernisáž výstavy obrazù bakovského malíøe Bøetislava
Ferkla. Zaèátek v 10 h. Výstava potrvá do konce mìsíce záøí.
Otevøeno soboty, nedìle od 10 do 12 a odpoledne od 14 do 16
hodin.
! 27. 8. sobota od 14 hod. - Posvícení na kynologickém cvièišti: program pro dìti, hry, vystoupení hudební skupiny The Blue Grass Shadow. Obèerstvení. Veèer od 20.00hod.,
posvícenská zábava se skupinou Reflex a Víkend.
! 28. 8. nedìle Restaurace "Stadion" - od 14. 00 hod. bude
hrát k tanci a poslechu kapela Gradace. V jejím podání uslyšíte skladby v lidovém i moderním stylu.
! 28. 8. nedìle od 17. 00h bude sehráno pohárové utkaní
Mladoboleslavského fotbalového svazu Bakov nad Jizerou,
“B” - Kosoøice, “B”.
7

to známe z uèebnic èeské literatury.
Program akce “Boty toulavý, aneb
K.H. Mácha - hrady spatøené”.
17.00 Slavnostní zahájení
17.15 Vystoupení baráènického
souboru Furiant z Malé Bìlé
17.30 Jaromír Jermáø historik pobyt K.H.
Máchy na Mladoboleslavsku a Zvíøeticích,
poté vystoupí zpìvaèka Zuzana Nová
- šansony .
17.45 Pøíbramské
divadlo Kostým a
hra Mág - Poslední chvíle K. H.
Máchy,
hraje
Michal Boška
19.00 Vystoupení
taneènice Mony
Michaela Jadrná Liberec
19.30 Recitál Wabi
Danìk a Jiøí Dvoøáèek
20.00
Vystoupení
muzikálového zpìváka Romana Vojtka
21.00 Ohnivá show tanec s ohòovým vìjíøem
Michaela Jadrná.
Jiøí Svoboda. Nisa-media PR, s.r.o.
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p ro d e j, k o u p ì n e mo v ito s tí
# se pi so v á ní s m lu v k u p n íc h , d a ro v a c íc h i jinýc h
# ná v r hy na v k la d p r á v a d o k a ta s tr u ne movitos tí
# z na l e c ké p o s u d k y
# g eo m etr ic ké plány
# h y p o teè n í ú v ìr y
R o m a n H o rv á t, P a la c k éh o 4 9 7 , Ba k o v n ad Jiz e r ou
Tel. 6 0 3 9 0 2 9 3 7
e - ma il: r o ma n . h o r v a t@ d r ift. c z

MANIKÙRA A MODELÁŽ NEHTÙ
S TANISLAVA O BERMAJEROVÁ
Japonská manikùra P-shine, klasická manikùra, modeláž nehtù gelovou a
acrylovou technikou, lakování a zdobení nehtù, masáž rukou, parafínový zábal

Po – Út, Èt – Pá - Studio Efekt MB – Slovanka
St - Kadeønictví Malá Bìlá
Tel: 731/163195

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 ":723 269 561

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

RYBÁØSKÉ ZÁVODY NA TÙNI POD ZEMANOVA
Èerven patøí již tradiènì dìtským rybáøským závodùm. Ani letos tomu nebylo
jinak a 4. èervna probìhly na tùni Pod Zemanova. Na startu se sešlo bohužel jen
19 závodníkù. Od 7 hod. zaèala prezentace, kde si každý úèastník vylosoval místo
pro první i druhé kolo. V 8 hod. byly závody odstartovány. Chytalo se na jeden
prut, vnadìní bylo povoleno a co centimetr to 1 bod. Hned od zaèátku závodù si
nejlépe vedl Kraèmar Josef, který po prvním kole nasbíral 705 bodù. O pøestávce
èekalo na závodníky obèerstvení a v 10hod. zaèalo druhé kolo.
V 11. 30 hod. byly závody ukonèeny. Josef Kraèmar pøidal ke svému skvìlému
výkonu z prvního kola ještì 481 bodù v kole druhém a s 1186 body se stal suverénním vítìzem. Na druhém
místì se umístil Prinz Luboš
s 355 body a tøetí místo obsadil
Velický Jaroslav se 141 body.
Na vítìze èekaly hodnotné ceny
v podobì rybáøských potøeb
(navijáky, pruty a rybáøská literatura). Ale protože není dùležité
vyhrát, ale zúèastnit se, mohli si
všichni úèastníci závodù i ti, kterým štìstí zrovna nepøálo a nic
nechytli, vybrat nìjakou tu cenu
útìchy.
A na závìr bych chtìl ještì
dodat, že nás, organizátory dìtských rybáøských závodù, trošku mrzí slabá úèast
jen devatenácti závodníkù. Vždyt' dlouholetí èlenové naší místní organizace, napø.
pan Konopásek, Pospíšil, Bartoš nebo pan Dvoøák, kteøí závody pøipravují již øadu
let, pamatují na úèast i šedesáti dìtí. Já jen doufám, že dnešní mladá generace, žijící v dobì poèítaèù, internetu a mobilních telefonù, snad nezapomíná na tak krásný koníèek, jakým je rybaøina. A proto se bude naše místní organizace formou dalších akcí a zahájením èinnosti rybáøského kroužku snažit, aby se tomu tak nikdy
nestalo.
Za MO Bakov nad Jiz. jednatel Bùžek Martin ml.

KARATE - HISTORIE A SOUÈASNOST
Èást sedmá: Okinawa.
Kolébkou karate je ostrov Okinawa,
tedy "provaz na obzoru". Tato nezávislá zemì, pùvodnì zvaná Rjúkjú,
byla r 1609 dobyta králem Šimazu
a násilnì pøipojena k Japonsku.
V letech 1945-1972 byla americkou
kolonií, nyní patøí opìt k Japonsku.
Vzniku unikátního umìní zde napomohlo nìkolik významných okolností:Vždy zde existovaly námoøní kontakty s èínskými znalci Chuan-fa, a to
pøátelské i váleèné. R. 1372 však bylo
koneènì uzavøeno trvalé spojenectví s
Èínou a r. 1392 bylo vysláno na Okinawu 36 rodin (diplomatická výprava), v níž bylo prokazatelnì nìkolik
mistrù bojových umìní.
Legenda dále vypráví o tajemném
muži jménem Kušanku, který ztroskotal u bøehù Okinawy a proslavil se
výukou Wu-šu. Je pozoruhodné, že
aèkoli dnes o nìm není známo již nic
bližšího, jím vytvoøená sestava cvikù,
nesoucí jeho jméno, se v nezmìnìné
formì zachovala dodnes a pøedstavuje
jednu z dùležitých kata v karate.

duje se napøíklad, že každá vesnice
mìla jen jeden nùž pøikovaný na øetìzu u studny.
Za této situace vzniklo tajné umìní
zvané Te, pozdìji Tode. Název znaèí
"ruce", a je pøedchùdcem názvu Karate.
Centrem bojových umìní se stala tøi
mìsta: královské Šuri, mìsto obchodníkù Naha a mìsto chudých rybáøù
Tomari. Styly se tedy nazývaly Šurite, Naha-te a Tomari-te. Dnešní turista však již najde všechna tøi mìsta
spojená ve velkomìsto Naha - City.
Pøíštì èást osmá: Okinawské zbranì.
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

Hlavním impulsem pro rozvoj boje
holou rukou však byly pøísné zákony
zakazující vlastnit jakoukoli zbraò. V
historii ostrova se tato situace opakovala tøikrát: 1429, 1477 a 1609. Tra-
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