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Zpravodaj mìsta Bakova nad Jizerou

BAKOVSKO
Roèník IV

zdarma

øíjen 2005

MÌSTSKÝ ÚØAD INFORMUJE
STARŠÍ LIDÉ NEMUSÍ ŽÁDAT O VÝMÌNU
OBÈANSKÝCH PRÙKAZÙ
Mnoho starších lidí (a nejen oni) nevìøícnì kroutilo hlavou nad povinností
vymìnit si obèanský prùkaz do konce
letošního roku. Náøky se donesly až
k našim zákonodárcùm, kteøí je
vyslyšeli. Dne15. záøí spatøila
svìtlo svìta novela zákona
o obèanských prùkazech, která
øíká, že obèané narození pøed
1.lednem 1936 si nemusí OP
vymìnit, pokud zde nemají dobu ukonèení platnosti vyznaèenou konkrétním
datem. Takže pokud jste se narodili nejpozdìji 31. 12. 1935 a v obèance máte dobu
platnosti "bez omezení", nemusíte žádat
Magdalena Bulíøová
o její výmìnu.

PROÈ JE BAKOV PLNÝ AUT
Z dùvodu realizace stavby "Pøeložka
I/38 Mladá Boleslav - Debø- tø.
V. Klementa" byla naøízena objízdná
trasa, která vede i pøes naše mìsto.
Povolení vydal Krajský úøad Støedoèeského kraje, odbor dopravy, jako
silnièní správní úøad pøíslušný ve
vìcech silnic I. tøídy dle zákona
o pozemních komunikacích.
Trasa není vedena po místních komunikacích, ale prùtahovými komunikacemi, o kterých rozhoduje Správa
a údržba silnic Mnichovo Hradištì.
Dopravní znaèení zajistila firma
JAZNAK Mladá Boleslav. Po celou
dobu uzavírky bude dopravní znaèení kontrolováno, pøípadnì doplnìno.
Dále bude zajištìna zvýšená frekvence kontrol na objízdných trasách
Policií ÈR Mladá Boleslav.

Uzavírka bude probíhat ve dnech
3.10. - 18.10.2005.
Zodpovìdnost za škody vzniklé pøi
silnièním provozu motorovými vozidly nelze pøenášet na jiné subjekty než
na ty, které tuto škodu zpùsobily, proto
se obracíme na naše obèany s prosbou
o zaznamenání SPZ vozidel, která
úmyslnì èi neúmyslnì poškodí majetek èi zaøízení mìsta, zejména chodníky, veøejné osvìtlení, dopravní znaèení, zábradlí apod. Vìøíme, že našim
obèanùm není lhostejné chování bezohledných øidièù.
Anna Šlechtová
Foto:
Dopravní policie, ve spolupráci s odborem
dopravy KÚ Støedoèeského kraje, kontroluje na parkovišti u koupalištì mimo jiné i
tonáž nákladních vozidel projíždìjících
naším mìstem.

POZOR NA CESTOVÁNÍ
DO EU

MÌSTSKÁ POLICIE
PODRUHÉ

Jistì víte, že mùžete na obèanský
prùkaz vycestovat do Evropské
unie. Obèanka ovšem nesmí mít
"ustøižený roh" (zmìna trvalého
pobytu, zmìna stavu).

(výtažek z jednání zastupitelstva dne
21. záøí 2005)

Od 1. ledna 2006 lze jako cestovní
doklad použít pouze
o b èa n sk ý p rù k a z se st ro j o v ì èi t el n ý m i ú d a j i .
To ve struènosti znamená, že mùžete vycestovat jen na "zelené obèanky", na rùžové karty Vás pøes hranice nepustí.
Dále je tøeba vìdìt, že i když máte
dítì zapsané v OP a dítì nemá vlastní cestovní doklad, mùžete se na
hranicích setkat s problémy. Z OP
nelze totiž vyèíst státní obèanství
dítìte (zapisují se tam i dìti - cizinci). Na rozdíl od OP se do cestovního pasu rodièù zapisují pouze dìti,
které jsou státními obèany ÈR. Dalším rozdílem je, že do OP se zapisuje místo data narození a pohlaví
dítìte jeho rodné èíslo. To je vnitrostátní identifikaèní údaj, který mùže
být pro cizí státní orgány nesrozumitelný.
Abyste pøedešli pøípadným problémùm, doporuèujeme buï vycestovat s platným pasem, ve kterém
máte dítì zapsáno, anebo poøídit
dítìti vlastní cestovní pas.
Magdalena Bulíøová

V roce 2003, následujícím po komunálních volbách, byl vznesen zastupiteli za SNK požadavek na zøízení
mìstské policie ve mìstì (podrobnì
jsme o tom v Bakovsku již informovali). Tento požadavek se stal pøedmìtem
rozsáhlé diskuse jak rady, tak zastupitelstva. Tajemnice zpracovala obsáhlý
dokument a jednání zastupitelstva dne
15. øíjna 2003 se zúèastnili i právníci
Ministerstva vnitra ÈR - oddìlení
obecních policií, kteøí problematiku
fungování mìstské policie obšírnì
vysvìtlili. Zastupitelé poté pøijali
usnesení è. 20, které znìlo:
Zastupitelstvo mìsta z finanèních
dùvodù neschvaluje v souèasné dobì
zøízení mìstské policie v našem
mìstì.
Uplynuly dva roky a zastupitelem
p. Štìpánkem byl opìtovnì vznesen
požadavek na její zøízení. Pøišel na
program zastupitelstva dne 21. záøí
a diskuse k tomuto bodu byla opìt rozsáhlá. Kolik bude její zøízení mìsto
stát? Kolik strážníkù by muselo být,
aby byla vùbec funkèní? A je vùbec ve
mìstì potøeba? Už aby tady byla!
Budeme mít na investièní akce, když
zøídíme drahou mìstskou policii?
Takové a další otázky a pøipomínky
padaly pøi jednání. Zastupitelé pøi rozhodování vycházeli z pøedložených
finanèních nákladù na její funkèní zøízení (pokud by byla 6 èlenná - cca
2 800 000, - Kè na poøízení, následnì
cca 2 300 000, - Kè roènì), z poznatkù
starostù mìst, která ji mají zøízenou, ze
souèasných finanèních možností našeho mìsta, ze statistiky k bezpeènostní
situaci ve mìstì zpracovanou OØ Policie ÈR. Z ní mimo jiné vyplynulo, že
na území našeho mìsta není vìtší
výskyt trestné èinnosti než ve mìstech,
ve kterých je státní i mìstská policie.
Zastupitelé sice po bohaté diskusi její
zøízení v nejbližší dobì neschválili,
resp. návrh neprošel (hlasování 4 - 3 12), pøesto se však zastupitelé myšlenky zøízení mìstské policie nevzdávají
a uložili vedení mìsta hledat další
formy ochrany našich obèanù, èerpat
ze zkušeností jiných mìst, hledat
vhodné ekonomické varianty a pøedložit je k projednání na dalších jednáních
zastupitelstva.
Jaroslava Èermáková
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CO PROJEDNÁVALO ZASTUPITELSTVO
Usnesení ze dne 21.9.2005
Zastupitelstvo mìsta svým usnesením è.:
7. Schvaluje "Hospodaøení mìsta
Bakov nad Jizerou k 30. 6. 2005"
vèetnì komentáøe.
8. Schvaluje pøijetí dotací od KÚ
Støedoèeského kraje:
- 90.000,-- Kè - neinv. pøísp. z Fondu
obnovy památek na opravu kaple sv.
Barbory,
- 6.550,-- Kè - neinv. dotace na odbornou pøípravu Sboru dobrovolných
hasièù.
9. Schvaluje vyvìšení zámìru
pronájmu pozemkù è. 857/3 (výmìra
2060 m2) , 858/5 (výmìra 1933 m2),
858/1 (výmìra 3041 m2) a èásti
pozemku 860/13 (výmìra cca 1000
m2) v k. ú. Bakov nad Jizerou (lokalita za školou) s následným prodejem
pro družstevní výstavbu.
9a) Schvaluje uzavøení pøíkazní
smlouvy na pøeložku NTL plynovodu
DN 150 v ulici Pionýrù a Družstevní v
k. ú. Bakov nad Jizerou (v souvislosti
se stavební výstavbou dojde ke zrušení cca 80 m NTL øadu DN 150
a výstavbì nového NTL øadu PE 160
v délce cca 105 m).
9b) Schvaluje, aby se mìsto stalo
èlenem alespoò jednoho bytového
družstva, která budou v souvislosti
s bytovou výstavbou za školou ve
mìstì zakládána.
10. Schvaluje doplnìní usnesení
è. 10 UZaM z 30. 3. 2005 o pozemky
parc. è. PK 80/2, PK 83, èást PK 80/1
a èást PK 82 a poz. parc. è. KN 83/3,
vše v kú Malá Bìlá. Jedná se
o pozemky, na kterých bude vybudováno dìtské sportovní høištì. Schvaluje uzavøení kupní smlouvy na tyto
pozemky za dohodnutou kupní cenu
50,-- Kè za l m2 od Josefa Studnièního, Nová Ves a Jindøicha Prùška, Malá
Bìlá. Výmìry budou upøesnìny geometrickým plánem.
11. Schvaluje uzavøení kupní
smlouvy na èást pozemku parc.
è. 72/2 v k. ú. Malá Bìlá za dohodnutou cenu 50,-- Kè za l m2 od Josefa
Studnièního, Nová Ves, za podmínek
stanovených pøedbìžným ujednáním.
Výmìra bude upøesnìna geometrickým plánem.
12. Schvaluje uzavøení kupní
smlouvy na èást pozemku parc. è. 511
v k.ú. Malá Bìlá za cenu 100,- Kè/m2
za podmínek stanovených pøedbìžným ujednáním, pro vlastníky sousedního pozemku manžele Libora a Gabrielu Zemanovy, Malá Bìlá . Jde
o dokonèení majetkoprávního vypoøádání z minulosti.
13. Schvaluje uzavøení nájemní
smlouvy pro Romana Haška, Bakov
nad Jizerou, na èást pozemku parc.
è. 762/112 v k. ú. Bakov nad Jizerou
za dohodnutý nájem 20,-- Kè za l m2
roènì za podmínek stanovených
v nájemní smlouvì. Pozemek bude
využit na vybudování schodu k prodejnì.
14. Schvaluje uzavøení kupní
smlouvy na èást pozemku parc.
è. 95/1 v k. ú. Malá Bìlá za dohodnu-

KOLEM LETADLA DO BAKOVA?
Diskutovaným tématem v Bakovì je
nyní mimo jiné odpoèívadlo u letadla.
Na mìsto se valí desítky obvinìní od
øidièù z toho, že nechalo cestu od letadla na Trenèín uzavøít. Mohu Vám øíct,
že tomu tak není. Jednání s místním
šetøením se uskuteènilo 23.8.2005
a požadavek mìsta byl jednoznaèný:
"spojovací komunikaci mezi letadlem
a Trenèínem neuzavírat". Bohužel
jsme neuspìli. Øeditelství silnic a dálnic Praha sem po jednání umístilo
panely, kterými zamezilo výjezd z parkovištì na místní komunikaci. Výhledovì se s touto odpoèívkou údajnì
vùbec nepoèítá (pøi výjezdu na dálnici
dochází k velkému množství nehod,
není zde rozjíždìjící a odboèovací
pruh).
Dne 31.8.2005 obdrželo mìsto níže
citovaný dopis Ministerstva vnitra,
odboru bezpeènostní politiky, oddìlení
obecní policie, zbraní a dopravního
inženýrství è.j. OBP-8-301/S-2005.

tou cenu 160,-- Kè za l m2 za podmínek stanovených pøedbìžným ujednáním od manželù Houserových, Malá
Bìlá. Výmìra bude upøesnìna geometrickým plánem.
15. Schvaluje uzavøení smlouvy
o smlouvì budoucí za podmínek v ní
uvedených a následnì uzavøení øádné
smlouvy o zøízení vìcného bøemene
vedení elektrického kabelu VN 22kV
pøes pozemky mìsta parc. è. 13/17,
13/21 a 377/1 - ulice v k.ú. Chudoplesy pro Støedoèeskou energetickou a.s.,
Praha.
16. Schvaluje postup mìsta ve
vìci zajišt`ování poskytování peèovatelské služby v r. 2006 a v letech
následujících a ukládá starostovi
mìsta prùbìžnì orgány mìsta informovat o nových skuteènostech.
17. Schvaluje uzavøení smluv:
- Smlouva o nepenìžitém vkladu
(vodovod Zvíøetice) s Vak Mladá
Boleslav, a.s.,
- Smlouva o provozování díla (vodovod Zvíøetice) s VaK Mladá Boleslav,
a.s.
18. Schvaluje postavení pomníku
J. I. Linkovi pøed kostelem sv. Bartolomìje; v souvislosti s tím bude provedeno rozpoètové opatøení. Termín
slavnostního odhalení je stanoven na
úterý 25. 10. 2005 v 10 hodin.
19. Projednalo návrh zastupitele
J. Štìpánka na zøízení mìstské policie
a v souèasné dobì z finanèních dùvodù zastupitelé návrh neschválili.
20. Zastupitelstvo mìsta jako zøizovatel pøíspìvkové organizace
Základní škola Bakov nad Jizerou zøizuje v souladu s § 167) zákona
è. 561/2004 Sb., o pøedškolním,
základním, støedním, vyšším odborném a jiném vzdìlávání (školský
zákon) ke dni 1. 1. 2006 šestièlennou
Školskou radu pøi Základní škole
Bakov nad Jizerou. Další kroky
potøebné k ustanovení školské rady
zajistí v øádném termínu vedení mìsta
a rada mìsta a budou na pøíštím jednání informovat zastupitelstvo.
21. Schvaluje uzavøení smlouvy
s firmou J.I.H. Praha, která vyhrála
veøejnou soutìž na vybudování høištì
za školou.
22. Bere na vìdomí informace
starosty mìsta o plánovaném výbìrovém øízení na vybudování høištì na
Malé Bìlé a o následném uzavøení
smlouvy s vítìzem výzvy.
23. Schvaluje postup pøi budování kolumbária na mìstském høbitovì
firmou HERNGROUP CZ. s.r.o.,
Mladá Boleslav, tj. v letošním roce
investovat 250 tisíc Kè podle rozpoètu
mìsta, pøíští rok zanést do rozpoètu
zbývající èást nutnou k jeho vybudování. Smlouva bude uzavøena na celkovou èástku 420 000,- Kè.
24. Schvaluje uzavøení nové
smlouvy s firmou Adria Mladá Boleslav k zajištìní prodeje mìstského
kina v návaznosti na usn. è. 20) ze dne
26. 1. 2005.

Lubomír Landa

Citace dopisu:
Rychlostní silnice R 10. odpoèívka
"Letadlo" u Bakova nad Jizerou
Ke zn. 1283/05 ze dne 21.7.2005
K Vašemu dopisu ve vìci zpùsobu pøipojení odpoèívky "Letadlo" na silnici
R 10 v km
cca 51,0 vpravo u Bakova nad Jizerou
sdìlujeme následující.
Dìkujeme za Vaše podnìty a za Váš
zájem o øešení nevyhovujícího stavu na
odpoèívce. Zároveò chápeme Vaši
snahu o vytvoøení co možná nejlepší
dostupnosti mìsta Bakov nad Jizerou
ze silnice R 10.
K Vašemu podnìtu na využití propojovací komunikace z odpoèívky na místní
komunikaci pro obèany mìsta Bakov
nad Jizerou však, v souladu se závìry
z jednání konaného dne 23. srpna 2005
spojeného s místním šetøením, sdìlujeme, že takové propojení je v rozporu
s platnou právní úpravou, nebot` podle

UŽ NE!

ust. § 26 vyhlášky è. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, se pøi dálnicích a rychlostních silnicích budují odpoèívky
situované v prostorech mimo køižovatky.
Smyslem tohoto ustanovení je zejména
zabránit projíždìní dopravy pøes odpoèívku na jinou pozemní komunikaci
a tím na odpoèívce minimalizovat provoz, což je z hlediska bezpeènosti provozu na pozemních komunikacích
nezbytné (na odpoèívce mùže zastavit
napø. autobus s dìtmi atp.).
Z ust. § 26 vyhlášky È. 104/1997 Sb.
nelze udìlit výjimku.
Ke sjezdu ze silnice R 10 do obce
Bakov nad Jizerou slouží øádnì oznaèená mimoúrovòová køižovatka v km
53,7. Pøípadné vybudování další køižovatky do obce Bakov nad Jizerou by
bylo v rozporu s ÈSN 73 6101, podle
které je na rychlostních silnicích
o návrhové rychlosti vyšší než 80 km/h
nejmenší dovolená vzájemná vzdálenost køižovatek 4 km (od konce pøipojovacího pruhu první køižovatky
k zaèátku odboèovacího pruhu druhé
køižovatky).
S ohledem na to, že podle informací
Policie ÈR dochází na odpoèívce
k èastému porušování zákazu vjezdu na
propojovací komunikaci, budou, v souladu se závìry dohodnutými na jednání
dne 23. srpna 2005, na odpoèívce provedena opatøení smìøující k fyzickému
zabránìní vjezdu na propojovací
komunikaci.
Další pøípadná opatøení, zmínìná na
jednání dne 23. srpna 2005 (diskutováno bylo i trvalé uzavøení odpoèívky),
musí smìøovat k celkovému vyøešení
stávajícího nevyhovujícího stavu
(k odpoèívce chybí odboèovací a pøipojovací pruh, vybavení odpoèívky
neodpovídá vyhlášce è. 104/1997 Sb.,
není splnìna pøedepsaná minimální
vzdálenost k sousedním odpoèívkám).
Milena Baèkovská, vedoucí oddìlení

VÍTE, ŽE ...
! na odbor výstavby se po mateøské
dovolené vrátila Ing. Martina Nikodemová,
! na úøadì máme další "miminkovský pøírùstek" (posilu finanèního
odboru) - Kaèenku Šubrtovou. Rodièùm gratulujeme,
! Jaromír Štìpánek (SNK) se vzdal
mandátu zastupitele, na jeho místo byl
jmenován Lubomír Peroutka,
! v prùbìhu øíjna a listopadu bude
provádìno znaèení ulic. Podle § 30
zákona è. 128/2000 Sb., ve znìní
pozdìjších pøedpisù (zákon o obcích):
"Oznaèení ulic a jiných veøejných prostranství provede obec na svùj náklad.
Vlastník nemovitosti je povinen strpìt
bezúplatné pøipevnìní tabulky s oznaèením ulice nebo jiného veøejného
prostranství na své nemovitosti; v blízkosti tabulky nesmí umístit jiné nápisy.
Oznaèení nesmí být poškozeno,
odstranìno nebo zakryto.",
! 11.10. probìhlo v Bìlé p. B. jednání o poskytování peèovatelské služ-

Jaroslava Èermáková
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by v našem mìstì. Jelikož Bakovsko
bylo již "v tisku", budeme Vás informovat více v pøíštích èíslech,
! mìsto obdrželo dopis od MUDr.
Roberta Zelenáka, øeditele Územního
støediska záchranné služby Støedoèeského kraje, a MUDr. Dany Hlaváèkové, vedoucí oblastního støediska Mìlník - Mladá Boleslav ÚSZS SK,
o omezení LSPP (lékaøské služby
první pomoci) od l. 9. 2005 - jedná se
o zrušení návštìvní služby a o jednotné stanovení ordinaèní doby do 22
hodin,
! ve ètvrtek 20. øíjna od 19:30
hodin vystoupí v mnichovohradišt`ském divadle známá folková skupina
"Spirituál kvintet". V programu letošního turné uvede v mìstském divadle
po pìti letech oblíbené písnì: Babylon, Pocestný a øadu nových skladeb.
Pøedprodej vstupenek v kanceláøi
Klubu, tel. 326 772 464.
Magdalena Bulíøová
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SLOVO STAROSTY

DÌTI NA ÚØADÌ

Pro každé mìsto nebo obec je vždy prestižní záležitostí, pokud se má èím
pochlubit pøed ostatními. Mezi ty nejcennìjší a nejuznávanìjší patøí vždy obèané, kteøí se zapsali do mysli a podvìdomí ostatních nìèím opravdu významným.
Radost a hrdost obyvatel takového mìsta je o to vyšší, jedná-li se o významnou
osobu uznávanou u nás i v zahranièí. Takového èlovìka naše mìsto má, aèkoli
od jeho narození uplynulo již 280 let. Ani taková dlouhá doba neubrala na
významnosti a uznání bakovského rodáka Jiøího Ignáce Linky.
Právì výroèí jeho narození bylo impulsem vzdát mu úctu, a to formou zhotovení pomníku, který bude budoucím generacím tohoto hudebního velikána našeho
mìsta pøipomínat.
Pomník bude umístìn v parèíku u kostela sv. Bartolomìje na námìstí, kde autor
mnoha hudebních dìl hrál. Slavnostní odhalení je naplánováno na 25. øíjna v 10
hod. dopoledne. Souèástí této významné akce bude i malý kulturní program, ve
kterém nám odborníci ve struènosti pøiblíží Linkùv život a dílo a kde zazní i jeho
hudba.
Slavnostní akt bude zajisté patøit k vrcholným kulturním zážitkùm letošního
roku …
Jiøí Hieke

Jakékoli opuštìní školních tøíd v dobì
vyuèování je žáky urèitì vítáno. Snad
i proto tak rády chodí dìti naší základní školy na "exkurzi" na mìstský úøad.
Posadíme se v obøadní síni a v hodinách prvouky èi vlastivìdy (ti starší) si
povídáme o mìstì, o jeho památkách,
o historii mìsta, pøírodì, o škole,
o tom, jak funguje samospráva, o tom,
co se jim ve mìstì líbí a nelíbí, co by si
pøály a o mnoha dalších vìcech. Moje
poslední setkání s žáky III. A a III. B
pod vedením paní uèitelky Èerné
a Vrabcové se uskuteènilo dne 22. záøí.
Po hodinì povídání s každou tøídou
jsme se vydali na "exkurzi" po mìstském úøadì. Dìti si prošly jednotlivé
odbory, popovídaly si s jednotlivými

KNIHOVNA
V týdnu od 3. do 7. 10. probìhly v bakovské knihovnì tyto akce:
Registrace - ètenáø, který se pøihlásil v uvedeném týdnu, mìl registraèní poplatek pro rok 2005 zdarma.
Internet zdarma - prvních 15 minut práce na internetu zdarma.
Amnestie - prominutí poplatkù za upomínky.
KNIŽNÍ
Brooksová, L: Hadí tanec
Viewegh, M.: Lekce tvùrèího psaní
Steelová, D.: Druhá šance
Švandrlík, M.: Markýz de Sádlo
Fuchsová, I.: Když se ženy domluví
Graftonová, S.: R jako Risk
Chamberlain, D.: Matèin stín
Robb, J. D.: Smrtící zrada
Coelho, P.: Záhir
McBain, E.:Provokatér
Robertsová, N.: Klíè k vìdìní
Scanlan, P.: Pøelétavé štìstí
Parramón, J. M.: Jak malovat kvìtiny
Valíèek, P.: Koøení a jeho léèivé úèinky
Michková, M.: Bojištì v Èechách
Ramaiah, S.: Diabetes
Lenderová, M.: Zdenka Braunerová
Themessl, A.: Solární systémy
Pro dìti a mládež
Nosov, N.: Neználek ve Sluneèním
mìstì
Motlová, M.: Pohádky o Honzovi

NOVINKY

pracovníky a kladly zvídavé otázky.
Namátkovì jsme si " zkontrolovali",
jestli jsou skuteènì vedeni v naší evidenci obyvatel, jestli jsou domy jejich
rodièù zakreslené v katastrálních
mapách, jestli mají rodièe zaplacené
místní poplatky, jestli mají pøihlášené
pejsky. Musím øíci, že "kontrola"
dopadla na výbornou. Rozhlasová
ústøedna na správním odboru, stejnì
tak kanceláø starosty a mìstský prapor
je zaujaly také, a proto jsme se spoleènì dohodly na pokraèování nìkdy pøíštì. Doufám, že se nám podaøí už
v mládí vzbudit alespoò jiskøièku
zájmu o mìsto, ve kterém žijí.
Jaroslava Èermáková

NOVÁ BEZPEÈNÌJŠÍ HØIŠTÌ

Cassidy, C.: Hledá se Dizzy
Lanczová, L.: Dva kroky od ráje
Colfer, E.: Supervìdátor
Wilsonová, J.: Holka z popelnice
Žáèek, J.: Já a mùj svìt
Mazák, V.: Pravìký èlovìk
Shan, D. Upíøí hora
Fein, E.:1000 neuvìøitelných pøíhod
Šebestová, M.: Fifinèina hrníèková
kuchaøka
Günther, T.: 1000 otázek pro školáky
Hana Gregorová

Jsem rád, že mohu konstatovat, že
byly odstartovány práce na rekonstrukci dvou víceúèelových høišt`.
To vìtší vyrùstá za základní školou.
Buduje se zde atletický ovál s umìlým
povrchem, sprinterská dráha a multifunkèní høištì s umìlou trávou. Celý
areál bude oplocen. Neznamená to
však, že bude využíván jen školními
dìtmi. Fungování areálu se bude øídit
podle provozního øádu, který umožní
využívat prostory i pro širokou veøejnost v dobì po skonèení školního vyuèování èi o prázdninách.
Druhé, menší víceúèelové høištì,

Tøet`áci v mìstské knihovnì
“Dìti, kterým dospìlí nepomohou najít vztah ke knize, budou po celý život o
nìco ochuzeny.” (citát z mìstké knihovny)
3

vznikne na Malé Bìlé v lokalitì
nynìjšího dìtského høištì. Jeho
povrch bude antukový. I toto høištì
bude z bezpeènostních dùvodù oploceno.
Velice dùležitou informací je, že obì
høištì vzniknou za významné finanèní
podpory státu, kterou se nám podaøilo
získat. Lze jen doufat, že høištì budou
sloužit svému úèelu a nebudou devastována tìmi, kteøí si neváží práce
druhých.
Jiøí Hieke
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ZMÌNA PROVOZU SBÌRNÉHO STØEDISKA !!!

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBÈÁNKÙ
Èas letí a nedá se zpomalit ani zastavit.
Nejvíce je to znát na malých dìtech.
Jak ony rostou, my pomalu stárneme.
A tak se nemùžeme divit, že když pøi
vítání obèánkù pokládá maminka své
miminko do kolébky, slyšíme od babièky: "Tady v té kolébce už ležela tvoje
maminka, tvùj tatínek."
Ano, je to možné, nebot` první vítání
bakovských obèánkù se uskuteènilo již
v roce 1959. Rákosovou kolébku pro
malé obèánky vyrobily paní Kastnerová, Kolocová a Svobodová.

Mìstský úøad Bakov nad Jizerou upozoròuje, že

ODPADU
! SBÌRNÉvSTØEDISKO
!
ulici 5. kvìtna bude
naposledy
!
!
v tomto roce otevøeno
a v sobotu 5. listopadu,
! v sobotu 22.a toøíjna
!
od 10 do 14 hodin.

V sobotu dne 1. øíjna 2005 se konalo
opìt pøivítání nových obèánkù mìsta
Bakova (tìžko by se spoèítalo kolikáté
již). Tentokrát byly pozvány dìti narozené v mìsíci bøeznu až èervnu 2005.
Celkem se jich zúèastnilo 17, z pozvaných 21. Toto setkání zpestøily žákynì
první tøídy ZŠ svými básnièkami.
Pøeji novým obèánkùm do života
hodnì zdraví a spokojenosti. At` je
jejich cesta životem úspìšná a bez
Alena Zajícová
mráèkù!

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Mìstský úøad Bakov nad Jizerou
a Obèanské sdružení Diakonie Broumov poøádají v budovì bývalého kina
ve dnech
3. a 4. listopadu
opìt humanitární sbírku pro potøebné,
kam mohou obèané BEZ POPLATKU
pøivézt nepotøebné vìci uvedené níže.
Naším prostøednictvím mùžete darovat:
! dámské, pánské, dìtské ošacení
i prádlo, letní i zimní,
! lùžkoviny, prostìradla, ruèníky utìrky, záclony, závìsy,
! látky, zbytky látek, pøíze i vlny,
nenošenou, nepoškozenou obuv,
školní a sportovní potøeby, hraèky,
stany,
! domácí potøeby - nádobí, talíøe, pøíbory, hrnky, keramiku,

! prací a èistící prostøedky, hygienické
a toaletní potøeby,
! knihy a èasopisy.
Pro ekologické zpracování pøijímáme:
smíšený papír (noviny, èasopisy, kartony, poškozené knihy), jakýkoli poškozený textil, PET láhve, ale pouze bílé,
modré a zelené (mohou být s uzávìry,
ale sešlápnuté a balené zvlášt`, oddìlenì od ostatního materiálu).
Z dùvodù zpøísnìných hygienických
a ekologických zákonù a norem
NEMÙŽEME PØIJÍMAT obnošenou
obuv, staré lednièky, sporáky, starý
polstrovaný nábytek a matrace, staré
gauèe a køesla s péry a jiné vìci, které
mohou být v rozporu se zákonem
o odpadech.

DIAMANTOVÁ SVATBA

Magdalena Bulíøová

JAZYKOVÝ KOUTEK
Zdravím pravidelné ètenáøe jazykového koutku. Vzhledem k tomu, že se
objevilo nìkolik dotazù pátrajících
po odborných publikacích, ve kterých mùžeme nalézt již promyšlenou
etymologii (pùvod) dalších zemìpisných jmen, uvedu alespoò nìkolik
knih erudovaných autorù z této
oblasti. (Odbornou literaturu zabývající se jmény køestními a pøíjmeními jsem uvedla v lednovém èísle roku
2005 tohoto zpravodaje.)
Nyní tedy o jménech zemìpisných:
A. Profous - Místní jména v Èechách
(5 dílù), Vl. Šmilauer - Osídlení
Èech ve svìtle místních jmen, Vl.
Šmilauer - Úvod do toponomastiky,
I. Lutterer, R. Šrámek - Zemìpisná
jména v Èechách, na Moravì a ve
Slezsku, atd. Z poslední jmenované
literatury èerpám krátký výtah pro
ty, kteøí nemají možnost nahlížet do
tìchto knih a zajímá je pùvod mìst
a obcí, ležících v našem blízkém
okolí…

M LADÁ BO L E S L AV
pro nás Bakováky okresní
mìsto s dùležitými úøady a významnou automobilovou akciovou spoleèností Škoda auto, a. s. ,
kolem roku 995 založil na
tomto místì knížecí hrad - jak jinak Boleslav II., pøi èemž je poprvé hrad
zmiòován roku 1052 spolu se Starou
Boleslaví,
toto místní jméno vzniklo
z køestního jména zakladatele ve
významu "Boleslavùv hrad" a ono
"Mladý" bylo chápáno jako "Nový"
(odlišení od Staré Boleslavi),
do mìstského stavu byl
hrad s podhradím povýšen roku 1334
a stal se i - cituji - "správním centrem
nového kraje Boleslavského",
pravopisnou zajímavostí je
rodový pøechod jména - ještì v 18.
století mìlo mìsto tvar rodu mužského (ten Mladý Boleslav), od 19. století se užívá rod ženský (ta Mladá Boleslav).

Pøed 60 lety, dne 22. záøí, opustili svatební síò bakovského národního výboru
Hanièka Šimková a Karel Cihláø jako novomanželé Cihláøovi. Poté svùj svazek
zpeèetili i pøed Bohem v kostele sv. Bartolomìje.
Spoleènì vychovali dva syny a nyní si užívají radosti ze 3 vnouèat a 5 pravnouèat.
Ke gratulaci sboru pro obèanské záležitosti se dodateènì pøidává i redakèní rada
Bakovska. Pøejeme ještì spoustu krásných spoleèných let.
Magdalena Bulíøová

VZPOMÍNKA

Dne 7. 10. 2005 uplynuly 3 roky, co nás
navždy opustil

Václav Pešán .
Stále vzpomínáme.

Mgr. Marta Masopustová
Ze "Zemìpisných jmen v Èechách,
na Moravì a ve Slezsku"
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ROZHOVOR S ...
Prázdniny ubìhly jako voda a my jsme tady znovu s rubrikou "Rozhovor s ... "
Hádejte, koho dneska ètenáøùm pøiblížím. Hezkou mladou maminku dvou malých
rošt`ákù, naši èastou dopisovatelku vtipných èlánkù, ale pøedevším hnací motor
spoleèenského a kulturního života baráèníkù na Malé Bìlé, tetinu švandymistra
a šéfku taneèního souboru Furiant - paní Moniku Èapkovou, rozenou Èinkovou.
Jméno Èinka bylo vždy na Malé Bìlé pojmem, každý místní ho znal. Její dìdeèek
byl známý øezník a uzenáø pan František Èinka. Málokterá zabíjaèka na Malé
Bìlé a okolí se obešla bez jeho pøítomnosti. Proslavil se ovšem také jako dlouholetý švandymistr Obce baráèníkù Malá Bìlá, byl nadšený divadelní ochotník
- herec i režisér. Protože znám Moniku od dìtství, požádala mì, abych
jí i v rozhovoru tykala. Ráda tak èiním.

èeských, ale slyšela jsem, že i v zahranièí. Kde jste byli letos nejdále (doma
i v cizinì) a jaké plány máte na pøíští rok?
Netancujeme pøece jenom Èeskou a Moravskou besedu … Naší "doménou" je až
hodinový folklorní program, plný hezkých èeských tancù, pøevážnì ve svižnìjším
tempu. A v neposlední øadì máme také úspìch se staropražskými písnièkami,
které NEZPÍVÁME, ale taneènì pøedvádíme "starou Prahu doby Karla Hašlera",
øíkáme tomu "Pepíci". Kde jsme byli letos nejdál? At` pøemýšlím, jak pøemýšlím,
tak nejdál asi v Jílovém u Prahy, v Praze, v Jablonci. Ale je to bez záruky. Vystoupení je roènì i tøicet až ètyøicet a zapamatujte si to. No, a ta cizina - ta se nám
nìjak nedaøí. Jak to jde, sbíráme kontakty, ale zatím nic. Trochu mì to
mrzí, protože ta cizina je vždycky takovým zadostiuèinìním tìm
"mejm" lidièkám ze souboru, taková odmìna za tu doslova a do
písmene nezištnou práci. Vzhledem k tomu, že jsme vlastnì
jediný soubor tohoto typu na Mladoboleslavsku, byli jsme
jen dvakrát v Nìmecku …
Naším velkým plánem na pøíští rok je zaøazení døevákových tancù do našeho programu. Celý soubor má døeváky, takže teï, když nejsou pøes podzim vystoupení,
budeme hodnì zkoušet, abychom v pøíštím roce pøekvapili nìèím novým.
Kdo Vám dìlá hudební doprovod?
Hudební doprovod nám bohužel chybí, a tak stále
vyzývám nadšené klarinetisty, houslisty a basisty,
pokud máte chut` hrát folklor, budeme se na Vás tìšit.
Jinak nám hudebnì moc pomáhá skupina Difur Band
- Jirka Korel a Martin Šimùnek a my jsme jim za to
moc vdìèní. Musím se pochlubit - máme nový nástroj
- vozembouch, který teprve zajíždíme, ale už s ním
máme úspìch, protože je moc pìkný a zakoupili jsme ho
právì s pomocí Difur Bandu, který nám ho z pùlky uhradil. Za což samozøejmì moc dìkujeme.
Protože tanèíte v párech, stává se, že z párù taneèních
vznikají i páry manželské? Máte u Vás nìjaké?
Máme u nás v souboru nìkolik málo párù, kteøí k sobì v životìnepatøí. Z valné èásti jsou to páry životní. Myslím, že za tìch 6 let
existence se nám nestalo, že by se nìkdo "dal dohromady" právì pøi
tancování. Vìtšinou do souboru pøicházeli už spoleènì. I když, možná jeden
pár... Uvidíme.
Jaký byl letos (nebo vùbec) Váš nejvìtší baráènický zážitek?
Tak jestli jsem si nemohla vzpomenout na vzdálenost, tak tady to bude asi ještì
horší. Ona totiž skoro každá akce mìla a má nìco do sebe. A i když už to vypadá, že ten èi onen den za nic nestál - tøeba nepøeje poèasí, je špatná nálada, nìco
se nepovede, zklame technika, obèas i lidé, což je asi to nejhorší, vždycky jsme
si na tom vzali to dobré. Ale mùj osobní nejvìtší "baráènický" zážitek byla bezesporu naše krojovaná svatba, na kterou moc ráda vzpomínám.
Vím, že máte družbu i s jinými spolky a vypomáháte si navzájem. S kým nejvíc?
Jak je patrné z mých èlánkù, našimi velkými kamarády a opravdu snad i pøáteli
je soubor Šafrán z Jablonce nad Nisou. Navštìvujeme se èasto, a to nejen
v návaznosti na baráènické èi jiné akce. Zpoèátku nám i hodnì pomohli s tancováním a obèas i s choreografií.
Zmínila jsem se také o Tvém druhém koníèku - dopisování do Bakovska, ale
nejen do nìj. Po kom máš, jak se øíká "básnické støevo"?
Tak to nevím. Snad nìkteøí mí pøedci byli dobøí v psaném slovì. Tìžko øíct.
Co tedy radìji dìláš - tancuješ nebo píšeš èlánky?
Myslím, že oboje dìlám stejnì ráda, jen pøi tom psaní se tolik nenadøu fyzicky
a pøi tancování zase hlavou. Pøi psaní jsem sama a pøi tancování s kupou lidí,
které mám ráda. Oboje mì fakt moc baví. Možná, kdybych po té prùmyslovce
našla více odvahy zkusit žurnalistiku. Kdoví, mohlo to být s tím psaním tøeba
ještì lepší. Ale i tak doufám, že jsou mé èlánky ke ètení.
A poslední otázka. Co Tví kluci - budou po mamce?
Samozøejmì, že jsou hodnì šikovní. Ale obávám se, že jablko padne daleko od
stromu. Jeden je hloubavý, co radši sedí u televize a poèítaèe, a druhý rošt`ák co
má radši fotbal. Do kroužku Kominíèku chodí spíš proto, že “musí”, než že by
z toho byli nìjak nadšení. Asi si budu muset poèkat na další generaci a tøeba
podobnì, jako dìda mnì, pøedat žezlo vnukovi nebo vnuèce.
Moniko, moc dìkuji za Tvé povídání. Musím pøiznat, že jsem se pøi rozhovoru bavila, a vìøím, že se pobaví a nìjaké "drby" dozvìdí i naši ètenáøi.
Nezbývá než vìøit a doufat, že rodinné jablko daleko od stromu nepadne
a na Malé Bìlé i v okolí se díky Tobì, (ale nejen Tobì), udrží krásná baráènická tradice. At` Vám to všem tancuje a klape!
Já bych ráda podìkovala za možnost pøedstavit se lidem, kteøí mì možná až tak
neznají. Podìkovat bych chtìla jménem celého souboru Furiant a Obce baráèníkù na Malé Bìlé za podporu mìsta, kterou máme. Moc si toho vážíme a tìšíme
se v pøíštím roce na oslavu 80 let naší baráènické obce, která se bude konat 15.7.
2006 v odpoledních hodinách.

Moniko, struènì jsem Tì pøedstavila našim ètenáøùm. Po
kom si myslíš, že jsi "zdìdila" lásku k baráèníkùm? Kdo
Ti byl, èi je, vzorem?
Mám pocit, že na tuto otázku skuteènì není možné odpovìdìt jinak, než jak jste napsala v úvodním slovu. Asi to
bude opravdu po tom našem dìdovi, který také "vymetl", co se dalo, a byl angažován ve všem, co ho alespoò
trochu zajímalo. I když si myslím, že jakákoliv láska
k èemukoliv se nedá jen tak zdìdit, musí tam být také
velký zájem o danou vìc a ten vìtšinou pøichází
s èasem nebo urèitými situacemi. Takže se musím pøiznat, že v útlém dìtství naléhání mého dìdy na jakékoliv baráènické akce (napø. pøednášení básní, a tak
podobnì) pro mì bylo spíše utrpením než radostí.
A pak najednou …
Od kolika let oblékáš baráènický kroj, který Ti
mimochodem moc sluší?
Dìkuji za tu poklonu. Není to ovšem baráènický kroj,
baráènický je pouze takzvaný svéráz, což je vyšívaná blùza
a k tomu suknì, u pánù pak kalhoty. Já oblékám 3 druhy
krojù, takzvanou maøenku, boleslavský kroj a kyjovský kroj.
Každá èlenka souboru Furiant má tuto "trojkombinaci" doma.
Vysvìtlovat rozdíly mezi kroji by bylo na dlouho, takže jen podotknu, že ne úplnì vždy ten kroj sluší, protože je tøeba dodržovat
(obzvláštì pøi vìtších a dùležitìjších akcích) urèitou "etiku". To tøeba, když se
musí nosit èepce, a tak podobnì. A kroj oblékám, anebo jsem do nìj byla oblékána od malièka.
Co má vlastnì na starosti takový švandymistr?
V dnešní dobì je to pøedevším taková ta kulturní èinnost. Organizování akcí,
výletù, plesù, a tak podobnì. Døíve, když tuto "funkci" zastával dìda, mìl na starosti i hraní divadla. Ale, kdoví, tøeba se i k nìèemu podobnému odhodláme také.
To jsme ještì nezkusili.
Kde bereš pøi svém zamìstnání, péèi o rodinu a dìti ještì èas na baráèníky?
Obèas by mì to taky zajímalo. Je to jen o tom, chtít. Protože, jak se øíká, když se
chce, tak jde všechno. Je to nìkdy hodnì tìžké. Nemám jen baráènickou práci,
jenom soubor Furiant. S kolegy ze souboru ještì každý pátek zkoušíme s dìtmi s Kominíèkem. Obèas trochu "fušuji" do hasièù. A protože se bojím toho, že za
takových deset let už budu dìlat "jen" ty baráèníky, tak teï zrovna chodím ještì
na bøišní tance a druhým rokem "studuji" francouzštinu.
Jak se staví k Tvým zálibám rodina - dìti i manžel? Oblékají také baráènický kroj a podporují Tì ve Tvých aktivitách?
Je to naprosto lehká a srozumitelná otázka, ale asi na ni budu tìžko odpovídat,
protože … Kdo by byl nadšen, když mu máma a manželka chodí domù pìtkrát do
týdne až veèer, když jsou víkendy, že není doma vùbec - protože zrovna nìkde
"trdluje"… Když místo výletu jedou se mnou na vystoupení, když se nám po bytì
poøád "válí" nìjaké kroje, obèas i cizí, když nejdøív perete kroj a pak teprve dojde
na vaše "prádlo".
Vím, že to se mnou nemají jednoduché, ale jsem jim nesmírnì vdìèná, že se to
snaží chápat a že mi i pomáhají. Dìti jsou hodnì samostatné, manžel vypomáhá
v domácnosti a rodièe zase pomáhají s hlídáním a já jim za to všechno strašnì
moc dìkuji, alespoò touto cestou. Já bych totiž -prozatím - bez tìch lidí kolem
baráèníkù a tancování asi nemohla být.
A co se oblékání do krojù týèe, zatím je to dobré. Jsou to právì dva roky, co manžel pøistoupil na to, že si mì vezme i v kroji, a tak celá svatba byla krojovaná
a velkou mìrou se na ní podílel právì soubor Furiant. Synové tancují v Kominíèku, takže jsme v kroji celkem èasto.
Vidím, že jsem napsala zcela právem, že jsi hnacím motorem taneèní skupiny " Furiant". Èasto nám jeho èinnost a vystoupení popisuješ v Bakovsku,
ale pøesto, pokus se nám Váš soubor struènì pøiblížit a popsat.
Asi právì proto, že v tìch mých èláncích se mohou ètenáøi doèíst mnohé o našem
souboru a tak trochu ho už myslím i poznali, tak jen ve tøech vìtách: Parta neuvìøitelnì fajnových lidí, kteøí jsou asi hodnì podobnì naladìni jako já a v životì
uznávají podobné hodnoty. Lidi, na které je spoleh a s kterými je hodnì srandy
a pohody. Nejsem hnacím motorem Furiantu, Furianti a naše spoleèné úspìchy
jsou mým hnacím motorem!
Èeskou i Moravskou besedu jste zvládli bravurnì a úèinkujete po vlastech

Jaroslava Èermáková
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ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
POHÁDKOVÉ ZÁØÍ
VE ŠKOLCE

CO VÍTE A NEVÍTE O BAKOVSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE
(Základní škola v Bakovì dnes a pøed 50 lety)
Vzdìlávací oblast:
Matematika a její aplikace
Za nejvýznaènìjší pøedmìty, jejichž
poznatky a dovednosti generace získávají již od poèátku vzdìlávání, jsou
považovány jednoznaènì jazyk mateøský a matematika. V poslední dobì pak
stoupá vìtší a vìtší dùležitost cizího
jazyka, at` už angliètiny èi nìmèiny,
jejichž ovládání nám otevírá další
možnosti komunikace se svìtem. Proto
se v posledních tøech èláncích vìnovaných naší bakovské základní škole
budeme zabývat tìmito školními pøedmìty.
V tomto èlánku bychom se chtìly spoleènì s paní uèitelkou Kendíkovou
zamìøit více na matematiku - královnu
exaktních vìd.
"I když v matematice zredukovaly methodické stati slovní úlohy, zùstal jich
k probírání ještì znaèný poèet. Mìl - li
uèitel pøi øešení tohoto kvanta zájem
na tom, aby slabší žáci poèítali i tìžší
úlohy s porozumìním, musel vìnovat
slovním úlohám vìtšinu vyuèovacího
èasu. To se u nìkterých žákù neblaze
projevilo v neutvrzeném nácviku numerického poèítání hlavnì násobení
a dìlení… Na støední škole je stav
vìdomostí v matematice dobrý, což
potvrdil i s. Dušek, pracovník krajského ústavu pro další vzdìlávání uèitelù,
který ke konci školního roku na zdejší
škole hospitoval. Taktéž pøi matematické olympiádì, které se zúèastnilo 13
žákù a v krajském kole se umístili na
pøedních místech, jakož i pøi závìreèných zkouškách, prokázaly naše dìti
v matematice dobré znalosti…"
(Kronika bakovské školy ze školního
roku 1955 - 1956)
Mgr. Marta Masopustová

Úkolem matematiky je pøedevším nauèit dìti logicky myslet, analyzovat situaci a najít její správné øešení.
Uèivo matematiky na základní škole se

dá rozdìlit do dvou základních èástí aritmetika a geometrie.
Aritmetika (nauka o èíslech)
Oblast, kde se dìti nauèí pracovat
s èísly.
Na 1. stupni ZŠ se èísla nauèí zapisovat a èíst. Postupnì je sèítají, odèítají,
násobí a dìlí. Uèí se øešit jednoduché
slovní úlohy, které se vztahují k rùzným situacím, s kterými se mohou setkat v bìžném životì. Pracují v oblasti
pøirozených èísel a ke konci 1. stupnì
se seznámí se základními zlomky
a desetinnými èísly.
V 6. a 7. tøídì se dìti podrobnì seznámí s desetinnými èísly, zlomky
a zápornými èísly. Nauèí se s nimi
poèítat a opìt øešit rùzné slovní úlohy
s využitím tìchto èísel. Samozøejmì
poznají pojem procenta a jeho využití
v bìžném životì - slevy zboží, úrokování, danì.
V 8. a 9. roèníku aritmetiku nahrazuje
algebra (nauka o øešení rovnic a o teoriích s tím souvisících).
V tìchto roènících se nepracuje už
jenom s èísly, ale zavádíme pojem promìnné. Žáci zaèínají poèítat " s písmenky". Nejdùležitìjším úkolem tìchto dvou roèníkù je nauèit dìti øešit
rùzné typy lineárních rovnic a na
základì jejich znalostí øešit rùzné typy
slovních úloh - o pohybu, o smìsích,
o spoleèné práci atd. . Taky se seznámí
s pojmem mocniny, odmocniny, mnohoèleny, výrazy, funkce, a snaží se
s nimi poèítat. Ke konci 8. roèníku si
provedou jednoduché statistické šetøení. Zjišt`ují napøíklad prùjezd aut na
námìstí nebo si vytvoøí jednoduchý
dotazník pro spolužáky. S jeho využitím zjišt`ují napøíklad, kolik má kdo
sourozencù, kdo má mobilní telefon,
kolik dìtí je vyšších než 160 cm, kolik
dìtí je modrookých a rùzné další zajímavosti. Na konci 9. roèníku se seznámí s finanèní matematikou - pùjèky,
vklady, typy úrokování, danì, pøevody
penìz. Tato èást matematiky je zajímá,

protože se uèí o vìcech, o kterých vìdí,
že se jim "hodí" do dalšího života.
Geometrie (nauka o vlastnostech
a vzájemných vztazích prostorových
útvarù)
V této oblasti se dìti na 1. stupni uèí
základùm rýsování - úseèka, pøímka,
kolmice, rovnobìžka, kružnice, ètverec, obdélník. Nauèí se používat jednotky délky, vypoèítat obvod a obsah
ètverce a obdélníku.
Na 2. stupni již vypracovávají nároènìjší konstrukèní úlohy vèetnì jejich
rozborù a schematického zápisu postupu vlastní konstrukce. Postupnì se
seznamují s dalšími rovinnými obrazci,
jejich obvody a obsahy. Taky rozeznávají a pojmenovávají rùzná tìlesa,
sestrojují jejich sítì, poèítají u nich
povrch a objem. Samozøejmostí je
zvládnutí pøevodù jednotek délky,
obsahu a objemu. Nesmíme ani zapomenout na slavnou Pythagorovu vìtu
a její využití pøi øešení rùzných situací.
Protože jsme si vìdomi, že zvládnutí
všech tìchto oblastí matematiky není
pro všechny žáky jednoduché, snažíme
se rùznými formami jim pomoci. Hrajeme matematické hry, pracujeme ve
skupinkách a ti starší si svoje znalosti
nejradìji ovìøují v poèítaèové uèebnì
pøi práci s výukovými matematickými
programy. Nìkteøí se zúèastòují matematické soutìže Klokánek a pro žáky
6. a 7. roèníku je každoroènì vyhlašována matematická soutìž Pythagoriáda.
V rámci chystaných zmìn v uèebních
osnovách (RVP) bude vedena matematika jako samostatný vzdìlávací obor
Matematika a její aplikace. Ale vzhledem k tomu, že v uèivu matematiky
musí být urèitá návaznost a systematiènost, tak se není tøeba nièeho obávat.
Budeme se snažit posílit výuku
v oblastech, které pøímo souvisí s reálným životem a ještì více matematiku
dìtem pøiblížit.
Mgr. Jitka Kendíková

Nový školní rok se rozbìhl naplno.
Mnohé dìti se vrátily ke svým kamarádùm, ale jiné si musely na nové
prostøedí teprve zvykat a kamaráda
hledat.
Paní uèitelky se snažily jejich odlouèení od maminek co nejvíce zpøíjemnit. Jak jinak než tím, co je pro nì
nejbližší,proto zavedly dìti do svìta
pohádek. Pohádkové pøíbìhy mají
dìti moc rády, ale když do MŠ pøijede opravdové divadlo, je to zážitek
ještì vìtší. Ke konci záøí do naší školièky zavítal divadelní soubor Sluníèko s pohádkou O tøech prasátkách.
To však nebylo poslední shledání
s pohádkovými bytostmi. Na výstavì
krásných loutek Jiøího Havelky nás
mile pøivítala paní Kateøina Pechancová a pak jsme si mohli zblízka prohlédnout vodníky, ježibaby, peklo
s èerty, loupežníky, ale i princezny
a další postavy z pohádek.
Dìkujeme za pøíjemný zážitek.
Milena Hammerová,
Jana Mlynková

z výstavy loutek ...

KULTURA A SPORT
KAM SE JÍT BAVIT ÈI FANDIT?
AT ŽI JÍ DUC H O VÉ!
Dùm dìtí a mládeže poøádá 22.øíjna
od 16:30 akci At` žijí duchové aneb
Bílá paní na Zvíøeticích. Dìti èeká
podveèer plný strašidel a kouzel na zøíceninì hradu Zvíøetice. Vstupné (na
dítì) je 20, - Kè.
Katka Nechvílová,
Klub dìtí a mládeže Mladá Boleslav

POJI ZERSKÝ PO H ÁR
Dne 28. øíjna 2005 se uskuteèní
v DKOK Mladá Boleslav již šestý roèník soutìže v taneèním sportu pod
názvem POJIZERSKÝ POHÁR 2005
- Cena TK RYTMUS Bakov nad Jizerou. Této vrcholné taneèní akce se

zúèastní taneèní páry z celé Èeské
republiky. Zaèátek soutìže je v 09:00
hodin (hlavní kategorie tøídy A - STT,
LAT), odpoledne probìhne soutìž
TANEÈNÍ LIGY dospìlých ve standardních i latinskoamerických tancích
za úèasti nejlepších párù ÈR.
Poøadatelé (OS RYTMUS Bakov
n. J.) zvou srdeènì k návštìvì
této mimoøádné akce.

Pátek 21.10. od 19.30 hod. - Jaroslav
Klapka a Jiráskovo divadlo Èeská
Lípa: hororová komedie "Pes baskervilský".
Sobota 22.10. od 14. hod - dìtský divadelní soubor pøi 9. ZŠ Ml. Boleslav:
pøedstavení pro dìti "Zamilovaný Indián" (parodie na Western),
od 19.30 hod. Claude
Magnier: "Oskar". Komedie v podání
div. souboru Voján, Libice nad Cidlinou.
Vstupné na veèerní pøedstavení 50 Kè,
na dìtské pøedstavení 20 Kè. Prodej
lístkù pøed pøedstavením na místì
konání.

RNDr. Jiøí Šlégl

DI VADELNÍ V ÍK E N D 2 0 0 5
Divadelní sdružení TYL Bakov nad
Jizerou uvádí ve dnech 21. - 22. øíjna.
v poøadí již tøetí "Divadelní víkend".
Program:

Filip Novák

6

Mìsto Bakov n. J. pro Vás zajistilo na
nedìli 20. listopadu od 19:00 hod.
divadelní pøedstavení
N E B Y L A TO PÁ TÁ , BY LA
TO D EV Á TÁ .
Jedná se o komedii o dvou dílech,
rùzné tváøe manželského trojúhelníku.
Hrají: Josef Carda, Jana Švandová,
Rudolf Hrušínský, režie: Jiøí Menzel.
Pøedprodej: Flora na zastávce od 7.11.
Tat`ána Dvoøáková

B A K O VS KÝ FOTBA L
Bìlá - Bakov
23.10. 15:30
Bakov - K. Vrutice
29.10. 10:15
Bakov - Kosmonosy 05.11. 10:15
Vysoká - Bakov
13.11. 14:00
Lukáš Bláha
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FURIANT

PODZIMNÍ VÝLET

SVATOVÁCLAVSKÁ JÍZDA V MLADÉ BOLESLAVI

V sobotu 3. záøí jsme se
vydali na podzimní výlet.
Tentokrát do našeho kraje,
poznat nìco ze støedních
Èech. A to hvìzdárnu
v Ondøejovì, kterou nechal
postavit Jan Václav Friè na
pamìt` svého bratra, zesnulého básníka Josefa Václava
Frièe. Oba pøivedl k astronomii Jan Neruda. Jsou zde
dvì kopule s dalekohledy na
pozorování s pùvodní technikou a obøí dalekohled s 2 metrovým
teleskopem, který byl v Ondøejovì postaven jako první na svìtì,
nyní je až tøetím. Na pozorování sem jezdí i astronomové z ciziny,
mimo jiné i z Japonska. Odtud jsme jeli do Hrusic, rodištì malíøe
Josefa Lady. Má zde i muzeum ve vile, kterou si nechal postavit po
zboøení jeho rodného domu. Vidìli jsme zde Ladovy obrazy
a knihy, které napsal nebo ilustroval vydané v rùzných jazycích,
nejznámìjší z nich je z Japonska. A dozvìdìli jsme se také zajímavosti z jeho života. Jedna místnost je tu vìnována jeho dceøi Alenì,
také malíøce. Naobìdvali jsme se ve známém Sojkovì hostinci, kde
na nás shlížely ze stìn Ladovy obrázky.
V pøestávce jsme si prohlédli i jiné zajímavosti Hrusic. Další
naší zastávkou byl zámek - hotel Štiøín. Pøestože na zámku
neprovádìjí a mìli tam tøi svatby, udìlali výjimku a provedli
nás nìkolika salonky a apartmány. Za zhlédnutí stál i pøilehlý
hotel ATIS, postavený v ultra moderním španìlském stylu. Naší
poslední zastávkou byl kousek pøírody v pùvabném romantickém údolí Šárka v Praze. Bývalo èastým i celodenním výletním
místem Pražanù a je i dnes. Prošli jsme se údolím Šáreckého
potoka, lemovaném vysokými skalami, dìjištìm knih E. Štorcha. Škoda jen, že zde nebylo více èasu na prohlídku celého
údolí. Výlet nám nezkazilo ani poèasí, které nám pøálo. Celý
den byl podmraèený, tak akorát pøíjemný k výletníkùm. Opìt
nás vezl p. øidiè Ketner, který nás jako vždy dovezl v poøádku
zpìt. Jezdí bezpeènì a jsme rádi, že nás vozí. Za což mu dìkujeme. Tìm, kteøí s námi jeli, se výlet líbil a tímto je zveme i na
pøíští výlety.

Ve støedu 28. 9. 2005 se v Mladé Boleslavi konal již tøetí roèník Svatováclavské jízdy. Po mìstì
se prohánìlo plno veteránù, jak z øad automobilù, tak i motocyklù. A do toho všeho dopoledne
pìknì pršelo. Naštìstí však ne po
dobu kulturního programu, který
byl pøipraven na Výstavišti
v odpoledních hodinách, a kde se
pøedstavil také soubor Furiant. Ten
mìl dvì vystoupení, kterými prokládal jazzovou kapelu HOT
CLUB a muzikanty z Plznì, takzvaný Švejk - Band.
Nejdøíve Furianti zatanèili své
oblíbené pásmo folklorních tancù.
Na píseèném podkladu to jen skøípalo a úsmìvy se "házely" na
všechny strany, jen aby výsledek
byl co nejlepší. Protože co obvykle doháníme kvantitou, tentokrát
jsme museli dohnat kvalitou. To proto, že se nám sešlo jen pìt tance schopných dívek. Zatímco
pánù bylo o mnoho víc a mohli si vybrat, jakou jen chtìli…
Druhé vystoupení bylo už o nìco veselejší, takzvaní "Pepíci". A tam nás pro zmìnu zase
"vyšplouchla" technika. Nehrálo nám CD. Ale to by nebyli Furianti, aby si neporadili. A i když
se tento program trošièku pozdržel, z návštìvníkù jistì nebyl nikdo zklamán, protože všichni
dìlali co mohli, a snad to nakonec bylo i pìkné. Furianti požádali právì kapelu Švejk - Band,
která hraje staropražské písnièky, aby jejich taneèní pásmo doprovodila. A dobøe udìlali. Atmosféra staré Prahy a nejen ona byla dobøe podtržena právì pány na pódiu, kteøí si v té chvíli
zasloužili asi to nejvìtší ocenìní. Dìkujeme jim za pomoc.
Samozøejmì, že jsme neodolali a udìlali si i pár pìkných fotek se starodávnými auty a motorkami.
VÍKEND V JABLONCI NAD NISOU
Takový druhý podzimní den, protkaný všemi krásami babího léta a høejícím sluncem, je moc pøíjemná záležitost. A my mìli to štìstí, že jsme si zrovinka takový den mohli vychutnat ve spoleènosti pøátel a dobré pohody. Bylo tomu tak v sobotu 24. 9. 2005 v Jablonci nad Nisou. Nejprve jsme s chutí nám vlastní zatanèili folklorní program na zaplnìném námìstí pøed radnicí, kde
se nám ve stylové atmosféøe starých èasù velice radostnì tanèilo. Všude vonìla medovina a byla
cítit chut` peèeného masa. Ve stáncích se nabízely øemeslné výrobky.
Po vystoupení jsme s chutí zhlédli i kolegy. Souborem Beskyd z Valašska jsme byli nadšeni.
Jejich styl tancování je pøeci jenom o dost jinaèí než ten náš, a tak jsme samozøejmì pozornì sledovali jejich taneèní kreace, pøevážnì ve stylu èardáše. Našim pohledùm však neunikl ani soubor Šafrán, který slavil desáté
výroèí svého založení a naše spoleèné pøátelství nás velice posiluje ve folklorní èinnosti. A tak,
když desáté výroèí, tak také s
poøádnu oslavou a náležitì dlouhou návštìvou. Po chutném
obìdì jsme se vypravili vstøíc
zážitkùm a poznávání mìsta Jablonce, který je pro nìkteré z nás
hotovým Bermudským trojúhelníkem. Èást souboru se vypravila
regenerovat tìlo do místního
bazénu, ostatní se kochali dalším
kulturním programem v centru
mìsta. Zde jsme se nakonec opìt
všichni setkali a vychutnávali sluneèní paprsky pøi popíjení a pojídání všech možných dobrot a
èerpali síly na další veèerní akci na Støelnici. Zde se oslavy souboru Šafrán rozjely na plné obrátky. Každý ze souborù Šafrán, Furiant a Beskyd pøedvedl ve zkratce nìco málo ze svého "umìní"
a tímto vystoupením vlastnì popøál slavícímu souboru a také jeho vedoucímu Aleši Václavíkovi k jeho kulatým narozeninám. Jak Šafrán, tak Beskyd mají výborné kapely - muziky, které je
doprovází na vystoupeních, jen soubor Furiant takovou hudbu bohužel nemá. Ve støedních
Èechách se nìjak ti správní muzikanti neurodili, tak si "pomohli" hudební skupinou Difur Band,
kterou pøivezli s sebou. Pánové Korel a Šimùnek bavili hosty veèera pøevážnì moderní hudbou,
ale nezùstali pozadu ani ve staroèeských písních, když Furianti potøebovali píchnout se zapomenutou nahrávkou. A kdo si zrovna nepotrpí na ty dnešní "vypalovaèky", mohl si opìt v rytmu
moravské písnièky zatancovat pøi cimbálu Beskydu.
Druhý den jsme pokraèovali v udržování pøátelství a kontaktù pøi oslavì padesátin Aleše Václavíka. Nìkteøí více, nìkteøí ménì a nìkteøí do úmoru tìla. Dalo se to pøežít. Obzvláštì, když jsme
byli tak pìknì vyspalí ze zdejší fary. Byli tam na nás moc milí a my jim ještì jednou dìkujeme
za nocleh. Kdy se nám to zase podaøí spát na tak "zvláštním" místì.
A ze všeho nejvíc dìkujeme Šafránu vùbec za to, že jsou a že se s nimi mùžeme pøátelit. Tìšíme se zase nìkdy na vidìnou. At` už v Jablonci nad Nisou, nebo v okolí Bakova nad Jizerou,
anebo na nìjaké jiné fajn akci. Díky.
Soubor Furiant
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KARATE - HISTORIE A SOUÈASNOST
Èást devátá:
KARATE NA OKINAWÌ.
Stáøí karate si plnì uvìdomíme
teprve pøi pohledu na dochované fotografie dávných okinawských mistrù.
Ze zažloutlých snímkù na nás hledí staøeèkové v upjatých èerných oblecích,
v jakých se ženili naši pradìdeèkové.
V dobì, kdy u nás vládl staøièký mocnáø a Josef Švejk míøil na frontu, tito
pánové na Okinawì ve vší vážnosti
cvièili potají na svých dvoreècích tytéž
sestavy, které my cvièíme v našich
tìlocviènách dnes. Umìní holých pìstí
tehdy právì dospìlo k vrcholu a pøipravovalo se dobýt Japonsko a po nìm
celý svìt.
Otcem bojových umìní v královském sídle Šuri byl vìhlasný mistr
Sakugawa. Své znalosti pøedal Matsumurovi, jehož žákem pak byl Itosu. Ten
objevil Funakošiho, který pak vytvoøil
školu Šotokan, svìtoznámý styl pøevládající i v Èeské republice.
Ve mìstì Naha se historie odvíjí
od mistra Aragakiho, jehož žákem byl
uèený Higaonna, který se svým nejlepším studentem Miyagim pilnì èerpal
znalosti bìhem dlouhých pobytù
a mnohaletých cest po Èínì.
Miyagi, muž obrovské váhy a síly,
se pak proslavil založením školy Goju ryú. Název dlouho hledal, až jej objevil
v dávné buddhistické básni. Go - džú
znaèí "Tvrdý uvnitø, mìkký zvenèí ",
poeticky také " Železná pìst v sameto-

vé rukavici", což dobøe charakterizuje
tento styl, oblíbený u našich sousedù na
Slovensku.

CHVÁLA JIØÍMU!
Chválíme tì. Velebíme tì. Klaníme se ti. Vzdáváme ti díky…
… pátere Jiøí Veithe za zorganizování slavnostní bohoslužby se zpìvem celebrit
konané dne 19. záøí LP 2005 v kosmonoském kostele u pøíležitosti jeho rekonstrukce. Pro spoustu pøítomných to byl vysoký kulturní a duchovní zážitek. Díky
polské televizní a rozhlasové stanici byla slavnost pøenášena do celého svìta,
a tak se i naše mìsto Bakov nad Jizerou skrze farnost a díky páteru Veithovi prezentovalo v zahranièí.

Mìsto Tomari bylo mìstem plebejcù. Zdejší lodníci mìli zvláštì úzké
kontakty s Èínou a nejobávanìjším
znalcem vražedných technik zde byl
velmistr Oyadomari, uèitel borcù,
jakými byli Kyan nebo Motobu.

Roman Horvát a spol.

Pøíbìh Choki Motobu je pozoruhodný. Jeho rodina po generace pøedávala své bojové umìní vždy pouze nejstaršímu synovi, jímž Choki pohøíchu
nebyl. Proto byl nucen studovat
u jiných mistrù. Dokázal se však pøesto
proslavit.

KDO CHCE PSA BÍT ...
Øíká se, že kdo chce psa bít, hùl si
vždy najde. Tentokráte ta hùl dopadla
na ing. Schovance, který byl v našem
mìstì zahradníkem. Nebyl prý dost
loajální k vedení mìsta, nièil prý
mechanizaci mìsta, porušoval prý
pracovní kázeò. Byl tedy po dohodì
"odejit".
A jsme opìt u toho, jak se každému
mìøí jiným metrem. Prohøešky, které
se u jiných vleèou celá léta, nikdo
neøeší. Nemá zájem je øešit. Nebot`
oni jsou asi velice loajální k vedení
mìsta. A také mají i své informace,
které mohou být pro jiné až politicky
nebezpeèné.
I já mám za tìch patnáct let, co se zajímám o vìci veøejné, své zkušenosti.
Tak napø. nynìjším panem starostou
jsem byl kárán za to, že jsem pøed krajskými volbami vylepoval plakáty
mimo plakátovací plochy. Dokonce mi
kvùli tomu volal domù. Ovšem zajímavé na celé vìci bylo, že káral jen mì,
a nikoli zástupce ostatních jak politických, tak spoleèenských uskupení
a jiných zájmových skupin, kteøí po
mìstì vylepovali plakáty, kde se dalo.
Káral mì zøejmì hlavnì proto, že
nejsem dost loajální k jeho práci. Což
nejsem. Ale kde je tedy ta míra loajality? Mlèet ke všemu, byt` se jedná
o porušování práva, mrhání finanèními prostøedky èi porušování lidské
dùstojnosti? Oproti mì mìl ing. Schovanec jednu nevýhodu. Byl zamìstnancem mìsta. Musel být tedy loajální za všech okolností (a on byl),
nebot` všichni víme, jak to dnes chodí
na trhu práce. "Když se ti u nás nelíbí, bìž, za vraty èekají další".
"A nepùjdeš - li sám, my tì k tomu
dotlaèíme, my si na tebe nìco najdeme…". A našli si.
A proto je nejlepší zamìstnávat své
pøíbuzné a známé, u kterých nehrozí
ztráta loajality. Ovšem od klientelismu
je už jen krùèek ke korupci. A proto se
nedivme, že to u nás vypadá tak, jak se
všeobecnì po mìstì "šušká".
Ing. Schovanec udìlal pro naše mìsto
kus poctivé práce, za kterou mu dìkuji. Byl oblíben pro svou skromnou
pracovitost. Mezi lidmi se øíká, že byl
nejpracovitìjším
zamìstnancem
mìsta. Ano byl jsem u toho, když až
do pozdních veèerních hodin rekonstruoval hrob faráøe Poláška, když se
po víkendech staral o kvìtenu na
námìstí, vím o tom, že po práci rozvážel písemnosti jednotlivým zastupitelùm a další a další. A to, že se mu

Jeho životním úspìchem bylo
vítìzství nad profesionálním americkým mistrem svìta supertìžké váhy
v boxu, který objíždìl svìt a porážel
všechny vyzyvatele. Okinawané dlouho váhali, koho vùbec proti tomuto
obrovi vybrat, až volba vyluèovací
metodou padla na mistra Motobu, zvaného pro svùj vzhled a hlavnì surovost
"Opièák ". Ten pak Amerièana poslal
do øíše snù jedinou ranou…
Tradici rodiny Motobu zlomil až
Chokiho bratr Choyu Motobu, který
vyškolil bojovníka Seikichi Ueharu.
Ten pak na základì tohoto bojového
umìní vytvoøil vlastní styl, který
s úctyhodnou skromností nenazval
jménem svým, nýbrž jménem rodiny
Motobu. Toto umìní pøetrvalo dodnes.

Autoøi èlánku jsou trenéøi Karate Kobu Bakov nad Jizerou a Karate Kobu MB.
www karatekobu.com

TK RYTMUS
Dne 17. 09. 2005 se v pražském Paláci LUCERNA uskuteènila mezinárodní soutìž v taneèním sportu pod
názvem PRAGUE OPEN. Vynikajícího výsledku zde dosáhli èlenové TK
RYTMUS Bakov nad Jizerou a reprezentanti Èeské republiky, sourozenci
Tomáš a Martina Markovi, kteøí zvítìzili v konkurenci 22 párù z celé Evropy v kategorii latinskoamerických
tancù starších juniorù.
Výborných výsledkù dosáhli na taneèních soutìžích v prùbìhu minulého
víkendu èlenové TK RYTMUS Bakov
nad Jizerou.
V sobotu na soutìži GRAND PRIX
ÚSTÍ NAD LABEM zvítìzil pár

Pavel Mareš - Michaela Roèejdlová
v hlavní kategorii tøídy B tancù standardních.
Dvì druhá místa pøivezli èlenové TK
RYTMUS ze soutìže PLZEÒ 2005.
V hlavní kategorii tøídy A standardních tancù to byl pár Ondøej Borský Anna Zelená, v dìtské kategoii tøídy
D pak pár Michal Šimek - Zuzana
Borská.
Dvojnásobnì úspìšný byl v nedìli na
soutìži EASY DANCE CUP 2005
v Nymburce pár Martin Šimek - Nikola Chlumská v kategorii mladších
juniorù. Ve standardních tancích si
odvezl pohár vítìzù, v latinskoamerických tancích pak obsadil druhé místo.
RNDr. Jiøí Šlégl
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obèas nìco nepovedlo, patøí pøece k
životu. Pøeji mu, at` se mu na novém
pracovišti daøí.
A nám, volièùm pøeji, abychom dokázali v pøíštích volbách použít na nìkteré naše dosavadní zastupitele stejnì
pøísný metr, jaký byl použit na zahradníka Schovance. A to každopádnì.
PS: Tento mùj názor mùže být odlišný
od názoru vedení mìsta.
Roman Horvát

Musím souhlasit s konstatováním
pana Horváta "Kdo chce psa bít, hùl
si opravdu vždy najde".
Ano, má pravdu. At` je to mìsto, at` je
to pan Horvát, at` je to kdokoli z nás.
Je mi jasné, že chci - li kritizovat, vždy
si nìco najdu. Nikdo nejsme bez
chyby, at` v osobním èi pracovním
životì. Nìkdo vidí jen zápory, nìkdo
dokáže být objektivní a vidí i svìtlou
stránku toho druhého. Rivalita mezi
politickými stranami èi rivalita obèan
versus mìsto je jevem naprosto pøirozeným, obzvláštì, když jsou komunální volby za dveømi. Nebudu Vám tady
slibovat, že požádáme (jako již nìkolikrát) o stanovisko k tomuto èlánku
mìsto, at` už vedení mìsta èi pøímé
nadøízené Ing. Schovance. Je jasné,
že si každý bude obhajovat stanovisko své. Nakonec bude stejnì na obèanovi, aby si udìlal svùj vlastní názor.
Ale bude tento názor objektivní (stejnì jako tento èlánek), když nikdo z nás
(ani Vy, ani já, ani pan Horvát)
u "údajných" problémù s Ing. Schovancem nebyl?
A nejedná se jen o tento pøípad, to se
vztahuje na vše, o èem se dá diskutovat. Viz. napøíklad “sportovní kauza
minulého týdne: Pavel Nedvìd a jeho
návrat do reprezentace”. Slyšíme to
vždy z jedné èi druhé strany a záleží
na tom, která strana je nám momentálnì sympatiètìjší. A mùžeme si
vùbec udìlat objektivní názor, když
napø. vedení mìsta je vázáno
v nìkterých vìcech "mlèenlivostí"
a nemùže do detailù zveøejnit informace, které se pracovního pomìru
kohokoli ze zamìstnancù týkají. . . ?
Stane se Bakovsko pøed volbami
praèkou špinavého prádla? Nemìly
by se podobné vìci øešit na zastupitelstvu, kde je možnost pøímé diskuze?
P.S. Pan Ing. Schovanec sám požádal
o zrušení pracovního pomìru dohodou.
Magdalena Bulíøová
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425. VÝROÈÍ ZALOŽENÍ TRENÈÍNA

pokraèování z minulého èísla

pokraèování z minuého èísla
Druhá chalupa (obr.) se nacházela hned za hrází vpravo pod kopcem (poslední
obyvatel p. Havlíèek) a
postavil ji sobì, své manželce a potomkùm sedlák
Klíma. Když jeho žena v
roce 1600 ovdovìla, prodala své obydlí s celým pøíslušenství Adamu Brtváøovi, který po dvou létech
celý majetek prodává Jiøíku
Abermanovi. Chalupy si
hledí a pøikupuje od Štìpána Kopeckého kus role. Po
nìm získal návesní chalupu v roce 1616 Matìj Nebohej, ale už v roce 1622 ji prodává Pavlu Starému Ponocnému. Po nìm pøichází na tentýž grunt v roce 1629
Adam Klouèek, který už po roce v roce 163O obratem prodává svùj majetek Jiøíku Pickovi.
Na druhé stranì kopce proti Klímovì stavení postavil chalupu studénský pán Jiøík
Vanèura z Øehnic, který ji už brzy po výstavbì prodává v roce 1594 Vítovi Krziezáczovi. Po nìm kupuje grunt Štìpán Kopeckej (1597) a v roce 1615 jej nabyl
Václav Vièek.

Všestranný rozvoj bakovského Sokola pøerušila I. svìtová válka. Cvièení mužù
témìø ustalo, výbor pøestal existovat. Mobilizace v roce 1914 povolala 37 mužù
- sokolù, k nimž pøibyli v prùbìhu války ještì další bratøi, a tak v jejím konci
bojovalo za rakousko- uherské zájmy celkem 86 bakovských sokolù. Pøesto se
život v jednotì udržoval. Nìkteré funkce pøevzaly netradiènì i ženy, jako napø.
sestra Bergrová, která vykonávala funkci jednatelky. Zbylí èlenové výboru byli
vystaveni policejnímu postihu, nebot' rakousko - uherské úøady potíraly èeské
národní vlastenectví, a hledaly proto sebemenší záminku k zahájení trestního
stihání èi zabavení majetku. Aby tìmto dùsledkùm zabránili, pøevedli bakovští
sokolové veškerý svùj majetek do správy obce a místní školní rady. Neúspìšnì
skonèila prohlídka sokolského archivu panem policejním radou Bienertem, jenž
neshledal nic závadného. Z bojišt' první svìtové války se nevrátilo 11 bakovských sokolù. Byl mezi nimi i legionáø Alois Štorch z Nové Vsi, který byl pøi
plnìní bojového úkolu zajat Rakušany a odsouzen za velezradu k trestu smrti.
Po válce se stal starostou Sokola uèitel Jaroslav Lhoták, jenž s bakovskými bratøími plnil prvé úkoly sokolstva stanovené èeskoslovenskou vládou. Pod jeho
vedením bylo obsazeno bakovské nádraží vèetnì celé tratì až do Varnsdorfu za
úèelem udržení poøádku. Sokolové odebírali pøedevším zbranì vracejícím se
vojákùm z fronty, ale i ostatní vojenský materiál, èasto i pøedmìty osobní povahy, èímž si zase naopak nezískali porozumìní.
Po válce, která národu pøinesla osvobození od rakouské nadvlády, se sokolové
s nadšením vrhají do práce v samostatné republice. Pøinášejí do mìsta osvìtu
a organizují vlastní tìlovýchovné sokolské hnutí. V kvìtnu 1919 uspoøádali
veèer s promítáním skioptikonních obrazù z pøíjezdu prof. T. G. Masaryka do
Prahy. Po létech znovu ožily slavnosti na Klokoèce, kterou Bakováci pokládají
odjaktìživa za svùj svatostánek uprostøed lesù. Na nedìli 17. srpna 1919 pøichystali na Klokoèku Sokolský den. Prùvod se øadil na bakovském námìstí
a doprovázen hudbou došel až na prostranství pøed kaplí sv. Stapina. Pro diváky
byla pøipravena sedadla. V programu vystoupily všechny sokolské složky: žákynì, žáci, dorostenky, dorostenci, ženy a muži. Ženské složky se pøedvedly
dokonce ve dvou samostatných skladbách. K pøíjemnému pobytu vyhrávala
kapela a pro diváky bylo pøipraveno nìkolik zábavních podnikù, jako bufet,
kavárna, pošta, loterie, støelnice, loutkové divadlo, tombola aj. Veèer se pak
konala v sále radnice sokolská veselice.
Revoluèní situace v novì vzniklé republice pøivádìla pøedevším tovární i zemìdìlské dìlnictvo k radikalismu. Prohlubuje se úloha sociálnì demokratické strany, která se sama od podzimu 1920 ocitá v krizi. Odštìpuje se od ní sociálnì
demokratická levice, která v kvìtnu 1921 zakládá komunistickou stranu, jež
záhy organizuje i tìlovýchovné hnutí ve Federacích proletáøské tìlovýchovy
(FPT). Malobìlská a novoveská organizace KSÈ už v roce 1921 zakládají FPT
na Malé Bìlé. Její èlenové cvièí v dìlnickém domì a na høišti za náspem železnièní trati. Vystoupili na I. dìlnické spartakiádì v Praze Na Maninách v roce
1921.
I této krizi, která pøivodila úbytek èlenù, Sokol odolal. Pravidelné sokolské èinnosti v malém mìstì bránily rozvíjející se sporty v místním SK. Zatímco konzervativní celostátní vedení Sokola se brání rozvíjet èinnost sportovních oddílù,
nedovoluje zakládat odbory házené, tenisu, stolního tenisu a podobné sporty,
sportovní kluby v èeských mìstech poèetnì vzkvétají. V Bakovì na novém høišti Na Jezírku, zamokøeném pozemku za dnešním koupalištìm ve smìru k Veselé, se hraje nejen fotbal, ale i házená. Dùsledkem je znaèné snížení èlenské
základny Sokola. V roce 1921 klesl poèet èlenù 284 na 231, zatímco se zvýšil
poèet èlenù SK Bakov, kde byla v èinnosti dvì družstva dospìlých: 1. A mužstvo a tzv. dìlnická jedenáctka.
Pro svá veøejná vystoupení hledali sokolové pøedevším venkovní prostory.
Takovým bylo místo pøed domem èp. 9 vedle radnice. Stìna budovy byla èervenì ozdobena. Na prostranství se pøedvedly ve svém programu všechny sokolské složky: žactvo, dorost a dospìlí. Cvièence nasvìcovaly reflektory, z nichž
jeden byl umístìn ve vìži kostela a druhý v domì èp. 89 u Horèièkù (po jeho
zbourání dnes obchodní støedisko Jizera). Z otevøených oken radnice se rozléhalo koncertní vystoupení faráøe Blahouta na housle a pí Èapkové na piánì.
Akademie se zúèastnilo mnoho divákù, od nichž bylo vybráno 6 500 Kè. Celý
program se opakoval i v pondìlí následujícího dne.

V poøadí ètvrtá chalupa vyrostla vpravo od bakovské køižovatky. Postavil ji na
svùj vlastní náklad Jiøí Vanèura z Øehnic a na Studénce a obdaøil ji právem krèmy.
Stalo se tak pøed rokem 1580, nebot` toho roku založil pøi své tvrzi na Studénce,
kterou pøestavìl na zámek, vlastní panský pivovar. Pivo z tohoto pivovaru dovážel do své nové krèmy v Trenèínì, jak se už tehdy osada nazývala. Prodej pøi zemské silnici byl vydatným pøíjmem pro jeho podnikání. Tím ubylo zákazníkù, pøedevším formanù, v chudopleské krèmì, která náležela pánùm na zvíøetickém panství. Proto jeho majitelé páni Abraham a Jindøich z Vartemberka podali žalobu na
pana Jiøíka Vanèuru k zemskému soudu. Zøejmì neuspìli, nebot` krèma v Trenèínì nezanikla. Pøesto ji v roce 1590 studénský pán prodal Jiøíku Krejèímu, po nìm
pøicházejí v krátkém sledu další majitelé: Jindra Myslivec (1599), Jan jinak Danìk
(1600), Gregor Riger ze Šimbornu (1601), Øíha Kužela (1602), Jan Zajíèek
(1612), Jan Vincler z Holan (1616), Martin Berger (1620). Po posledním majiteli,
který v roce 1620 zemøel, se krèmy ujímá Pavel Krejèí.
Poslední chalupa byla postavena opìt nákladem Jiøíka Vanèury na úzkém pozemku mezi krèmou a spodní chalupou Klímovou. V roce 1595 ji prodal pan Vanèura
Øíhovi Kuželovi. Dalším majitelem byl Gregor Ryger (1602). Po jeho pøedèasné
smrti odkoupil v r. 1616 od vdovy Rygerové chalupu s celým pøíslušenstvím Jíra
Èernej a v roce 1618 je už dalším majitelem Štìpán Kopeckej.
Roku 1623 došlo ke konfiskaci majetkù úèastníkù stavovského odboje. I oba dobøí
sousedé pan Jan Vlk z Kvítkova a na Zvíøeticích a pan Jiøík Vanèura z Øehnic a na
Studénce se jako protikatoliètí páni zúèastnili povstání, které skonèilo prohrou
stavù na Bílé hoøe roku 1620. Obìma pánùm byla zkonfiskována polovina jejich
majetku, druhá èást byla deponována u královské komory. Své panství museli
neprodlenì opustit a jako nekatolíkùm nezbývalo nic jiného než se odebrat do
ciziny. Obì panství kupuje vévoda habsburských vojsk Albrecht z Valdštejna
v roce 1623 a záhy v roce 1627 je postupuje svému synovci Maxmiliánovi z Valdštejna, pod jehož rod náleželo celé slouèené panství až do roku 1849, kdy byla
vytvoøena státní správa a zrušeny patrimoniální úøady.
V období tøicetileté války prodìlal Trenèín nìkolik vpádù cizích vojsk. Po Valdštejnovì smrti roku 1634 ztratily severní Èechy svého vojenského ochránce, tudíž
dochází k èetným tažením Sasù a zvláštì Švédù, kteøí po sobì zanechávali jen
spoušt`. Po odražení Sasù v roce 1634 u Prahy se vrací jejich vojsko Pojizeøím, kde
loupí a vypaluje celé vesnice. Pøi tomto vpádu lehl popelem celý Trenèín, Buda,
Koprník, Lítkovice a další vsi.
Všichni obyvatelé Trenèín opustili a vesnice se stala na dlouhou dobu pustou.
Správa bývalého panství byla pøenesena v roce 1661 do Kláštera. Teprve v roce
1666 z podnìtu hrabìnky Eleonory z Rottalu a Valdštejna dochází k opìtnému
osídlení Trenèína. Mlýn obnovila sama vrchnost a v prvních létech jej také provozuje. Teprve v roce 1680 jej kupuje Martin Kejklicz, v jehož rodinì se drží až
do roku 1738, kdy jej koupil Josef Madìra, jenž jej postoupil v roce 1794 Antonu
Schmiedovi. Po jeho smrti v roce 1817 jej získali Tereza a Václav Javùrkovi, po
nich pøicházejí roku 1855 Anna a Karel Hálovi, kteøí jej v roce 1876 odprodali hr.
Arnoštu z Valdštejna "z pøíèiny zlepšení hospodáøství pozemského by s vodou na
mlýn jdoucí dle hospodáøských potøeb v každém èase mohlo být nakládáno a mlýn
ten jinak upraven." Posledním mlynáøem byl Emil Jindra, který pøevzal živnost po
svém otci Františkovi. Nyní je v majetku manželù Gregorových.
pokraèování pøíštì
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INZERCE

DØEVÌNÉ A LAMINÁTOVÉ PLOVOUCÍ PODLAHY

KUCHYÒSKÉ LINKY NA MÍRU

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

ELEKTROSPOTØEBIÈE
vestavìné - volnì stojící

VESTAVÌNÉ SKØÍNÌ NA MÍRU

DOPLÒKOVÝ PROGRAM

- dokonalé øešení úložného prostoru
- zrcadlové výplnì
- široký výbìr doplòkù

KE KAŽDÉ ZAKÁZCE DÁREK.

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
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