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Zpravodaj mìsta Bakova nad Jizerou

BAKOVSKO
Roèník IV

zdarma

listopad 2005

MÌSTSKÝ ÚØAD INFORMUJE
DÌTSKÉ STØEDISKO OPÌT V PROVOZU

Dìtské zdravotní støedisko v Bakovì
nad Jizerou vždy dobøe sloužilo místním dìtem i jejich rodièùm. V létì
tohoto roku však již odešla paní MUDr.
Dagmar Novotná do dùchodu. Ta zde
pracovala dlouhá léta, a když chtìla

odejít na zasloužený odpoèinek, nemohla získat v øadách privátních pediatrù
nikoho, kdo by zdejší obvod pøevzal.
Po urèité dobì bezvýsledného hledání
a jednání se do problému vložili èlenové Mìstského úøadu v Bakovì nad Jize-

MÌSTO PØIJME PRACOVNÍKA
Mìsto Bakov nad Jizerou pøijme na základì rozhodnutí rady mìsta è. 174 ze dne
31. 10. 2005 do hlavního pracovního pomìru

jednoho muže do technické èety mìsta.
Pøedpoklady pro pøijetí:
a) výuèní list v oboru zedník nebo instalatér,
b) øidièský prùkaz skupiny B (+ skupina T výhodou),
c) dobrý zdravotní stav,
d) bezúhonnost (èestné prohlášení, vybraný uchazeè následnì pøedloží výpis
z rejstøíku trestù),
e) spolehlivost,
f) možnost pro pøípadné další pracovní využití v technické èetì,
f) organizaèní a komunikaèní schopnosti, flexibilita.
Pracovní doba: 40 hodin týdnì.
Platové zaøazení: dle platného katalogu prací pro veøejnou správu.
Nástup: možný od 1. 12. 2005 nebo po dohodì s vedoucím technické èety.
Zájemci mohou podat P Í S E M N É P Ø I H L Á Š K Y s kopiemi požadovaných dokladù spoleènì se struèným profesním životopisem (pøehledem zamìstnání) a telefonním kontaktem
nejp ozd ìji do 2 3 . 11 . 2 0 0 5 ( s t ø e da ) do 1 2 . 0 0 h o d i n
na podatelnu Mìstského úøadu Bakov nad Jizerou (v pøízemí).
Ústní pohovor s uchazeèi, kteøí splní požadované podmínky pro pøijetí a budou
mìstem osloveni, se koná dne 28. listopadu (pondìlí) ve 14. 00 hodin na MìÚ
Bakov nad Jizerou (I. poschodí) v kanceláøi starosty mìsta.
Pøípadné informace mohou být uchazeèùm podány osobnì na MìÚ v kanceláøi
tajemnice nebo telefonicky na èíslech 326 782 918, 326 781 500, pøípadnì
e - mailem: tajemnice@bakovnj.cz.
Jaroslava Èermáková

rou. Nutno pøedevším jmenovat MUDr.
Dvoøáka a pana starostu Hiekeho. Ti
jednali s øeditelstvím Klaudiánovy
nemocnice a dìtským oddìlením,
a nakonec došlo k dohodì. Dìtská
nemocnice vzala bakovskou ordinaci
pod svá køídla a zúèastnila se výbìrového øízení, v nìmž byla jediným kandidátem. Výbìrové øízení se neobešlo
bez administrativních pøekážek, ale
nyní se zdá, že všechny komplikace
jsou již za námi. Místo paní doktorky
Novotné nyní ordinuje MUDr. Lenka
Fiedlerová. MUDr. Fiedlerová má
atestaci z pediatrie, dobrou praxi na
oddìlení i v terénu a nyní se pøipravuje
na atestaci z kardiologie. Myslím, že
její velkou pøedností je vstøícné a milé
jednání s dìtmi i jejich rodièi.
K další zmìnì došlo i v obsazení sester.
Za sestøièku Šrytrovou, bez které si
jistì mnozí obèané Bakova dìtskou
ordinaci neumí ani pøedstavit, pøišla
mladší kolegynì, sestra Veronika
Bùžková, která pracovala na neonatologickém (novorozeneckém) oddìlení
a zaškolila se k práci v terénu. Touto
zmìnou se jí splnilo velké pøání stát se

nástupkyní sestry Šrytrové a starat se
o dìti v místì svého bydlištì. Je spolehlivá, citlivá a svoji práci vykonává
s velkou láskou.
Doba, kdy se støedisko budovalo a bylo
nové, již dávno uplynula, a proto je
potøeba provést nìkteré úpravy a lépe
jej vybavit. Mìstský úøad nám opìt
vyšel vstøíc. Vymìnil stropní osvìtlení,
v souèasné dobì se maluje a ještì pøislíbil položit nové lino. MUDr. Oldøich
Šlégl za øeditelství Klaudiánovy
nemocnice slíbil nový nábytek do
èekárny i ordinace, a nadstandardní pøístrojové vybavení. Toto vybavení se
bude týkat EKG pøístroje, bicyklového
ergometru a inhalátorù. Toto všechno
se bude dít postupnì, ale doufáme, že
do roka se vše podaøí splnit.
Nemalou souèástí pøíjemného prostøedí
je výzdoba a hraèky pro dìti. V tom
nám pomáhá škola pøi nemocnici, v níž
dìti pod vedením uèitelek vytváøejí
krásné vìci. Dáváme prostor i eventuálním sponzorùm.
MUDr. Alena Štolcová,
primáøka dìtského oddìlení
Klaudiánovy nemocnice Ml. Boleslav

SLOVO STAROSTY
"Už jsou tady zase Dušièky ...",
povzdechne si leckdo. Neznamená to
jen, že jsme opìt o rok starší, ale že tu
máme definitivnì podzim. S tímto
obdobím se s urèitou samozøejmostí
spojuje návštìvy všech pietních míst,
høbitovù nevyjímaje. Lidé pøicházejí
na tato místa s respektem a úctou ke
všem zesnulým, aby strávili nìkolik
okamžikù ve vzpomínkách na svoje
blízké, se kterými už nemohou sdílet
krásné chvíle našeho života. Nìkteøí si
návštìvu høbitova spojí s pøíjemnou
podzimní procházkou, jiní pøijedou
autem. Jsem proto velice rád, že se
podaøilo vybudovat nìco pro zlepšení
kulturního prostøedí pøed pøíchodem na
náš mìstský høbitov. To “nìco” je par-

kovištì pøímo pøed vchodem do areálu,
které zhotovila technická èeta mìsta.
Pokud obèané budou respektovat znaèení nebo se budou alespoò øídit správným instinktem øidièe, bude toto parkovištì urèitì dobøe sloužit svému
úèelu. Nabízí se ještì další úvaha
o tom, zda ještì nevymìnit vchodová
vrata na mìstský høbitov. Tím by se
vytvoøil dùstojný vstup na toto pietní
místo.
Na závìr bych rád pøipomenul všem
motorizovaným návštìvníkùm, aby
nenechávali nic cenného ve svých ètyøkolových miláècích a nedávali tak pøíležitost tìm, kteøí urèitì nepøišli na tato
místa s jakýmkoli "pietním" úmyslem…
Jiøí Hieke
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HOSPODAØENÍ MÌSTA K 30. ZÁØÍ 2005
Rozpoèet na r. 2005 Plnìní k 30.9.
(tis. Kè)
(Kè)
%
---------------------------------------------------------------------------------------------Pøíjmy:
1. Danì - ze závislé èinnosti FO
5 800
4 710 702,00
81,22
- z pøíjmù FO ze SVÈ
3 000
2 524 842,00
84,16
- z pøíjmù FO z kapit.výnosù
400
258 954,00
64,74
- z pøíjmù právnických osob
8 500
5 518 500,00
64,92
- z DPH
7 500
7 865 734,00 104,88
- z nemovitostí
1 900
1 059 344,00
55,75
Danì celkem
27 100 21 938 076,00
80,95
2. Poplatky za zneèišt`ování ovzduší
4
0,00
0,00
3. Poplatky za odnìtí lesní pùdy
0
38 482,00
0,00
4. Poplatek za komunální odpad
1 990
1 963 832,00
98,69
5. Poplatek ze psù
70
72 555,00 103,65
6. Poplatek za užív.veø.prostranství
40
67 207,00 168,02
7. Poplatek ze vstupného
40
30 579,00
76,45
8. Poplatek z ubytovacích kapacit
80
84 446,00 105,56
9. Poplatek za provozov.VHP (místní)
200
169 933,00
84,97
10. Odvod výtìžku z provoz.loterií
100
58 080,00
58,08
11. Správní poplatky
500
121 875,00
24,38
12. Splátka pùjè.prostø.od práv.osob
672
0,00
0,00
13. Pøíjmy z pronájmu poz.(doè.užív.)
12
500,00
4,17
14. Pøíjmy z úhrad dobýv.prostoru
0
10 000,00
0,00
15. Odvody pøísp.organizací (MŠ)
79,19
0,00
0,00
16. Odvody pøísp.organizací (ZŠ)
242
0,00
0,00
17. Stravné ŠJ MŠ
0
2 025,00
0,00
18. Knihovna
40
35 662,00
89,16
19. Muzeum
2
5 835,00 291,75
20. Koupalištì - vstupné a parkovné
50
51 670,00 103,34
21. Nájemné - byty
2 400
1 772 873,00
73,87
- z toho DPS
1 021,08
592 050,00
57,98
22. Nájemné z nebytových prostor
940
657 592,80
69,96
23. Pohøebnictví
55
24 895,00
45,26
24. Pøíjmy z prodeje zboží
0
3 634,00
0,00
25. Pøíjmy z pronájmu pozemkù
85
71 250,00
83,82
26. Ostatní pøíjmy z pronájmu maj.
0
2 536,00
0,00
27. Úroky
600
327 512,76
54,59
28. Pøijaté sankèní platby
0
21 000,00
0,00
29. Pøíjmy z prodeje krátkodob.a drob.
dlouhodobého majetku
7
134 128,00 1916,11
30. Pøijaté nekapit.pøísp.a náhrady
101,47
84 639,20
83,41
31. Ostatní nedaòové pøíjmy
0
- 5 204,00
0,00
32. Pøíjmy z prodeje pozemkù
50
80 160,00 160,32
33. Pøíjmy z prodeje nem.a jejich èástí
4 565
0,00
0,00
34. Neinv.pøij.dot.ze SR v rámci SDV
1 275,9
956 925,00
75,00
35. Neinv.pøij.dotace od obcí
170
0,00
0,00
36. Neinv.pøij.dot.od KÚ (kaple sv.Bar.)
90
90 000,00 100,00
37. Neinv.pøij.dot.od KÚ (hasièi)
6,55
6 550,00 100,00
38. Pøíjem z úøadu práce
0
16 000,00
0,00
39. Pøevod z FRR na ZBÚ
2 294
0,00
0,00
40. Fin.vypoø.min.let (PO ZŠ)
25,44
25 443,00 100,00
Pøíjmy celkem
43 886,55 28 920 691,76
65,89

Rozpoèet na r. 2005 Plnìní k 30.9.
(tis. Kè)
(Kè)
%
----------------------------------------------------------------------------------------------Výdaje:
1. Pozemní komunikace
3 179
1 393 713,65
43,84
- dopravní obslužnost
250
220 993,00
88,40
- dopravní znaèení
100
49 653,90
49,65
Pozemní komunikace celkem
3 529
1 664 360,55
47,16
2. Chodníky
600
64 413,00
10,74
3. Pitná voda + kanalizace
900
183 732,03
20,41
4. Pøísp.zøízeným PO (MŠ)
1 450
1 000 000,00
68,97
5. Pøísp.zøízeným PO (ZŠ)
3 200
2 000 000,00
62,50
6. Pøíspìvek DS Tyl
210
210 000,00
100,00
7. Pøíspìvek TK Rytmus
80
80 000,00
100,00
8. Knihovna
930
568 433,58
61,12
9. Muzeum
84
15 627,00
18,60
10. Radnice
194
32 119,50
16,56
11. Poøíz.,zachov.a obnova hodnot
míst.kult.,nár.a hist.povìdomí
570
74 361,50
13,05
12. Záležitosti církví
171
161 000,00
94,15
13. Místní rozhlas
180
0,00
0,00
14. SPOZ
40
30 132,50
75,33
15. Tìlových.a zájmová èinnost
3 975
788 990,70
19,84
16. Koupalištì
520
200 517,28
38,56
17. Zdravotní støedisko
597
481 801,15
80,70
18. Bytové hospodáøství
2 174
1 548 678,97
71,24
19. Dùm mládeže
40
36 960,91
92,40
20. Nebytové hospodáøství
0
25 000,00
0,00
21. Veøejné osvìtlení
2 142
1 149 386,60
53,66
22. Pohøebnictví
539
98 962,90
18,36
23. Územní plánování
1 000
0,00
0,00
24. Komunál.služby a úz.rozvoj
150
146 300,41
97,53
25. Sbìr a svoz kom.odpadù
4 635
2 065 279,72
44,56
26. Péèe o vzhled obcí a veø.zeleò
1 978
994 143,20
50,26
27. Dùm s peèovatelskou službou
450
265 926,46
59,09
28. Požární ochrana
352,55
119 056,49
33,77
29. Správa
13 196
7 687 745,37
58,25
Výdaje celkem
43 886,55 21 692 929,82
49,42

KOMENTÁØ K HOSPODAØENÍ
PØÍJMY:
Celkové plnìní k 30.9.2005 je 65,89%.
U daní je celkové plnìní 80,95%.
Oproti schválenému rozpoètu je pøekroèeno plnìní u DPH (104,88%)
a nižší plnìní (55,75%) je u danì
z nemovitostí.
Poplatky za zneèišt`ování ovzduší
- byly vymìøeny, platby budou ve
4.ètvrtletí 2005.
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 - budou
uhrazeny v posledním ètvrtletí 2005,
rovnìž tak odvody pøíspìvkových
organizací (ZŠ a MŠ).
Pohøebnictví - smlouvy o nájmu hrobových míst a složenky na platby jsou
vystavovány prùbìžnì.
Pøíjmy z prodeje krátkodobého
a drobného dlouhodobého majetku
- jsou pøekroèeny - byla prodána snìhová radlice, válcové I nosièe (traverzy), drobný majetek z kina (psací stùl,
regál, psací stroj, stùl se svìráèkem)
a traktor z roku 1973.
Pøíjmy z prodeje pozemkù - jsou pøekroèeny - byl prodán pozemek è. 224/5
v k.ú.Horka.
Pøíjmy z prodeje nemovitostí a jejich
èástí - v rozpoètu je uvažováno s pro-

dejem kina (4.500 tis.Kè) a prodejem
hasièské zbrojnice na Zvíøeticích (65
tis.Kè). Prodej kina byl postoupen realitní kanceláøi. Usnesením è. 24 ZM ze
dne 21.9.2005 byla snížena nabídková
cena a schváleno uzavøení nové smlouvy s Realitní kanceláøí Adria Mladá
Boleslav. Prodej hasièské zbrojnice na
Zvíøeticích nebyl dosud uskuteènìn
z dùvodu zmìny územního plánu.
Ostatní pøíjmy jsou v souladu s rozpoètem, nìkteré jsou pro letošní rok již
naplnìny.

Bytové hospodáøství - byla dokonèena rekonstrukce bytu v Boleslavské ul.
èp. 3, provedena výmìna støešního
okna v Linkovì ul. è. 15, výmìna dveøí
a oken v ul. Pionýrù, výmìna karmy Družstevní 875 a Pionýrù 933, byla
provedena revize spalinových cest v ul.
Pionýrù 932-933, revize elektroinstalace Husova 372 a Boleslavská 3, výmìna plynových topidel Družstevní 875,
revize kouøových cest a odstranìní
závady Družstevní 875.
Veøejné osvìtlení - byla zpracována
projektová dokumentace na rozšíøení
VO v Chudoplesích, projektová dokumentace a realizace rozšíøení VO na
Malé Bìlé.
Pohøebnictví - s výstavbou kolumbária zapoèato až ve 4. ètvrtletí 2005.
Komunální služby a územní rozvoj
- byla dokonèena montáž plynu v OV
Buda a Chudoplesy.
Sbìr a svoz komunálních odpadù
- byla zpracována projektová doku-

VÝDAJE:
Jsou èerpány k 30.9.2005 ve výši
49,42%.
Nízké plnìní je u pozemních komunikací - èásteènì byly provedeny opravy
místních komunikací na Malé Bìlé
a v Bakovì n.J. firmou Novák z Èeské
Lípy. Bylo instalováno 6 nových autobusových èekáren, byla zakoupena
radlice na sníh, probìhla další etapa
dopravního znaèení. V posledním
ètvrtletí tohoto roku bude provedena
výstavba komunikace v Èapkovì ulici,
bude zpracována projektová dokumentace na komunikaci Na Návsi a Rybniènou ulici, bude provedeno znaèení
ulic.
Chodníky - èerpání nízké - byla provedena oprava chodníku v Chudoplesích.
Ve zdravotním støedisku byla dokonèena vodoinstalace, byla provedena
oprava plynových kotlù.
2

mentace sbìrného støediska odpadù
vèetnì provozního øádu.
Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò
- prùbìžnì je provádìna údržba zelenì
ve mìstì a pøilehlých obcích odbornou
firmou, byl zpracován projekt na
odbahnìní vodní plochy na Horkách,
byla provedena pokládka zámkové
dlažby ve dvoøe u pošty, byl zakoupen
traktor KUBOTA GZD 21 H.
Správa - v období do 30.9.2005 byla
uhrazena záloha na výmìnu oken v
budovì MìÚ, ostatní položky jsou
plnìny prùbìžnì v souladu s rozpoètem, pøekroèena je položka služby
školení a vzdìlávání (zkoušky odborné
zpùsobilosti, nový správní øád platný
od 1.1.2006).
Prostøedky z fondu rezerv a rozvoje
nebyly zatím použity.
Alena Brožová
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ZPÍVÁNÍ POD VÁNOÈNÍM STROMEM

VÍTE, ŽE ...

Letos to budou již ètyøi roky, kdy vznikl nápad, který se již
stává tradicí - a to tradicí velice hezkou. Ano, je to " Zpívání pod vánoèním stromem" s rozsvìcením vánoèního stromu
na našem námìstí.

! stavební úøad vydal k 7. 11. letošního roku 93 stavebních povolení a 60
kolaudaèních rozhodnutí,
! na území mìsta se snížil poèet
výherních hracích pøístrojù na 13,
! mìsto vlastní 101 byt ( vèetnì
DPS), v evidenci má 27 žádostí o byt,
! v letošním roce bylo již vydáno
993 obèanských prùkazù a 489 cestovních pasù,
! ve mìstì žije 11 obèanù starších 90
let, nejstarší obèanka se letos dožila 97
let (dodateènì gratulujeme),
! probíhají dokonèovací práce na
sportovních høištích za školou a na
Malé Bìlé,

A proto Vás všechny zvu nejen jménem mìsta, ale hlavnì
dìtí a uèitelù naší základní školy

v nedìli 27. listopadu v 17. 00 hodin
na Mírové námìstí. U sochy sv. Trojice se rozezní hlásky
našich školákù, zazní jejich flétnièky a za cinkotu zvoneèkù
se rozzáøí ten nejvyšší strom na námìstí. Dìti obdrží od
mìsta tradièní malý mlsek a rodièe se budou moci ohøát
"svaøákem".
Tìšíme se na Vás!
Jaroslava Èermáková

ZMÌNA JÍZDNÍCH ØÁDÙ

ZA NÁKUPY ...

Mìstský úøad upozoròuje obèany využívající autobusové a vlakové spoje, že

ÈSAD Semily, a. s. ve spolupráci
s Obchodním centrem Olympia
Mladá Boleslav organizuje stejnì
jako loni bezplatnou pøedvánoèní
pøepravu zákazníkù do hypermarketu Hypernova Mladá Boleslav. Pøeprava je zajišt`ována od listopadu
v následujících dnech a hodinách:

od 11. 12. 2005
dojde k jejich zmìnám z podnìtu dopravce. Autobusové spoje doznají pouze
mírné úpravy vesmìs ve prospìch cestujících. Problém bohužel nastává mìstùm
ležícím na železnièní trati 070 - Praha -Turnov. Na jednání dne 24. kvìtna v Neratovicích se nám nepodaøilo pøesvìdèit zástupce Ministerstva dopravy ÈR a Èeských drah o nutnosti zachování stávajícího jízdního øádu ÈD. Našeho mìsta se
konkrétnì dotknou úpravy rychlíkových spojù, zejména spoje R 941. Tento
rychlík nebude v již 6.58 hod. stavìt na zastávce Bakov nad Jizerou-mìsto, ale
cestující jedoucí do Prahy budou muset nastoupit až na hlavním nádraží.

datum
2. 11.
9. 11.
16. 11.
17. 11.
18. 11.
23. 11.
30. 11.
7. 12.
8. 12.
9. 12.
14. 12.
15. 12.
16. 12.
17. 12.

Jaroslava Èermáková

ROZKOPANÉ MÌSTO
OBNOVA VEDENÍ NÍZKÉHO NAPÌTÍ V ULICÍCH
ŽIŽKOVÌ, ÈECHOVÌ A V KOMENSKÉHO SADECH
V souèasné dobì dokonèuje firma AZ ELEKTROSTAV Nymburk stavební práce
na obnovì kabelového vedení v ulici Žižkovì, Èechovì a v Komenského sadech.
V rámci stavby se provádí úprava a rozšíøení stávajícího rozvadìèe nízkého napìtí kabelové trafostanice a stavba nového kabelového vedení nízkého napìtí uloženého v zemi, vèetnì demontáže pùvodního venkovního vedení. Trasy nového
kabelového vedení jsou umístìny v chodnících a zelených pásech veøejného prostranství mìsta. Prùbìžnì je provádìna zádlažba jednotlivých úsekù chodníkù,
které budou po dokonèení stavby dány do pùvodního stavu. Obnova sítì nízkého
napìtí navazovala na rekonstrukci plynovodu v dané èásti mìsta. Investorem stavby je Støedoèeská energetická, a. s., Praha. Stavba bude dokonèena do konce roku
2005.

den
støeda
støeda
støeda
ètvrtek
pátek
støeda
støeda
støeda
ètvrtek
pátek
støeda
ètvrtek
pátek
sobota

18. 12. nedìle
19. 12.
20. 12.
21. 12.
22. 12.
23. 12.
28. 12.

Anna Šlechtová

pondìlí
úterý
støeda
ètvrtek
pátek
støeda

Bakov
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
10:30
14:30
10:30
14:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

zpìt
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
13:10
18:10
13:10
18:10
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00

Magdalena Bulíøová

OBÈANSKÉ PRÙKAZY
Jelikož stále dochází k nejasnostem ohlednì výmìny obèanských prùkazù, ještì jednou uveøejòujeme tabulku se lhùtami
výmìny stávajících obèanských prùkazù.

! pøestupková komise projednávala
zatím 28 pøestupkù, bylo na nich uloženo pìt pokut v celkové výši 11 700,- Kè,
! prùbìžnì dochází k úklidu spadaného listí ve mìstì,

! obèany byl kladnì hodnocen úklid
høbitovù nejen pøed "Dušièkami",
! od 1. 1. 2006 se bude rozhodovat
ve správním øízení podle nového správního øádu,
! na Malé Bìlé se v sobotu 5. 11.
uskuteènilo výroèní valné sezení zdejších baráèníkù, na nìm došlo k volbì
nového konšelstva, staronovým rychtáøem se stal Pavel Bajer,
! krajský úøad provedl na MìÚ kontrolu hospodaøení (audit) a nebyly shledány závady,
! další vnitøní audit provedla na MìÚ
dne 9. 11. auditorská firma,
! zastupitelstvo bude jednat o výši
poplatku za svoz komunálního odpadu
pro rok 2006,
! od poèátku roku se uskuteènilo 17
jednání rady mìsta, bylo na nich pøijato
176 usnesení,
! knihy Vladimíra Bednáøe Stezkami
domova a Báje a povìsti z Bakovska
jsou témìø vyprodány,

Lhùty pro výmìnu obèanských prùkazù (dále jen OP):
OP vydané obèanùm narozeným pøed 1. lednem 1936, ve kterých je uvedena doba platnosti "bez omezení", se nemusí
mìnit!

OP vydané do 31. prosince 1994
OP vydané v roce 1995, 1996
OP vydané v roce 1997, 1998
OP vydané v roce 1999 až 2003

- výmìna do 31. prosince 2005.
- výmìna do 31. prosince 2006.
- výmìna do 31. prosince 2007.
- výmìna do 31. prosince 2008.

Pøipomínám, že pokud je na obèanském prùkazu uvedena doba platnosti (napø. do 30. 6. 1995, 15. 5. 1996,
30. 9. 1997, 20. 8. 1998, …) je nutno OP vymìnit k uvedenému datu platnosti, ne do konce kalendáøního
roku.
Alena Zajícová

! jeho povídková kniha Bakovské
historické obrázky je kritikou považována za jeho nejlepší dílo,
! tyto knihy koupíte v místních trafikách, v papírnictví a prodejnì dárkù.
Jaroslava Èermáková
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StrÆnka 4

ZE ZÁKLADNÍ A MATEØSKÉ ŠKOLY
CO NOVÉHO ÈEKÁ NAŠI
ŠKOLU OD LEDNA 2006?

KANDIDÁTNÍ LISTINY PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY PØI ZÁKLADNÍ
ŠKOLE BAKOV NAD JIZEROU, KONANÝCH DNE 24.11.2005

Je to hlavnì zøízení školské rady. Co to školská
rada je, kdo ji zøizuje a jaké má kompetence øeší
§ 167 a § 168 zákona è. 561/2004 Sb., (školský
zákon).
Školskou radu zøizuje zøizovatel, což je v našem
pøípadì mìsto Bakov nad Jizerou, resp. zastupitelstvo a stanoví poèet jejích èlenù. Naše zastupitelstvo svým usnesením è. 20) ze dne
26.9.2005 stanovilo školskou radu šestièlennou.
Tøetinu èlenù jmenuje zøizovatel, tøetinu zvolí
zákonní zástupci nezletilých žákù a zbývající
dva èleny zvolí pedagogiètí pracovníci z øad
svých kolegù. Volby ètyø èlenù do školské rady,
tj. 2 z øad zástupcù nezletilých žákù a 2 z pedagogických pracovníkù probìhnou ve škole dne
24. listopadu od 14 do 18 hodin v hlavní školní
budovì, v pøízemí, v uèebnì 5.B (vpravo za
vstupními dveømi). Poslední dva zástupce za
mìsto jmenuje zastupitelstvo na svém nejbližším zasedání. První schùzka školské rady by se
mìla uskuteènit do konce letošního roku. Pak by
se mìla scházet podle zákona nejménì dvakrát
roènì.
Co je úkolem školské rady urèuje § 168
školského zákona:
1) Školská rada
a) vyjadøuje se k návrhùm školních vzdìlávacích programù a k jejich následnému uskuteèòování,
b) schvaluje výroèní zprávu o èinnosti
školy,
c) schvaluje školní øád, ve støedních a vyšších odborných školách stipendijní øád, a navrhuje jejich zmìny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledkù vzdìlávání žákù v základních a støedních
školách,
e) podílí se na zpracování koncepèních
zámìrù rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpoètu právnické
osoby na další rok, vyjadøuje se k rozboru hospodaøení a navrhuje opatøení ke zlepšení hospodaøení,
g) projednává inspekèní zprávy Èeské školní inspekce,
h) podává podnìty a oznámení øediteli
školy, zøizovateli, orgánùm vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánùm státní
správy.
2) Øeditel školy je povinen umožnit školské
radì pøístup k informacím o škole, zejména
k dokumentaci školy. Informace chránìné podle
zvláštních právních pøedpisù17) poskytne øeditel školy školské radì pouze za podmínek stanovených tìmito zvláštními právními pøedpisy.
Poskytování informací podle zákona o svobodném pøístupu k informacím tím není dotèeno.
3) O schválení dokumentù uvedených
v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská
rada do 1 mìsíce od jejich pøedložení øeditelem
školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, øeditel školy pøedloží dokument
k novému projednání do 1 mìsíce. Opakovaného projednání se úèastní zøizovatel. Není - li
dokument schválen ani pøi opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná
dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d)
do 1 mìsíce od jejich pøedložení øeditelem
školy, rozhodne o dalším postupu bez zbyteèného odkladu zøizovatel.
4) Ve školách, které nejsou zøízeny státem,
krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zøizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil
øeditele školy do funkce.

Kandidátní listina zákonných zástupcù nezletilých žákù

Jaroslava Èermáková

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Veronika Bernatová,
Alexandra Èermáková,
Pavel Èerný,
Pavla Dúcová,
Václav Hampeis,
Jitka Husáková,
Renata Kaluhová,
Jaroslava Korelová,

Nová Ves 34,
Zahradní 950,
Žižkova 147,
Polní 881,
Koneèná 831,
Husova 348,
5. kvìtna 968,
Nová Ves 99,

294 01 Bakov nad Jizerou,
294 01 Bakov nad Jizerou,
294 01 Bakov nad Jizerou,
294 01 Bakov nad Jizerou,
294 01 Bakov nad Jizerou,
294 01 Bakov nad Jizerou,
294 01 Bakov nad Jizerou,
294 01 Bakov nad Jizerou,

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Petra Kováøová,
Jiøina Krejèová,
Petra Matohlinová,
Helena Navarová,
Lenka Pelikovská,
Alena Øíhová,
Ivana Samešová,
Milan Vrablec,

Smetanova 632,
B. Nìmcové 521,
Bítouchov 16,
Èechova 485,
Buda 45,
Chudoplesy 15,
Jiráskova 400,
Jana Palacha 113,

294 01 Bakov nad Jizerou,
294 01 Bakov nad Jizerou,
294 01 Bakov nad Jizerou,
294 01 Bakov nad Jizerou,
294 01 Bakov nad Jizerou,
294 01 Bakov nad Jizerou,
294 01 Bakov nad Jizerou,
293 01 Mladá Boleslav,

servírka,
úøednice,
bankovní úøedník,
dìlník,
øidiè,
prodavaèka,
OSVÈ,
technik v živoèišné
výrobì
OSVÈ - kosmetièka,
prodavaèka,
prodavaèka,
dìlnice,
asistent pedagoga,
mzdová úèetní,
mateøská dovolená,
dìlník,

28 let
33 let
32 let
26 let
38 let
29 let
40 let
39 let
33 let
32 let
36 let
36 let
30 let
46 let
36 let
49 let

Kandidátní listina pedagogických pracovníkù
1.
2.
3.
4.

Jana Brodská Mgr.,
Jitka Brychová Mgr.,
Helena Kaluhová Mgr.,
Karel Piorecký Mgr.,

Macharova 448,
Nová Ves 90,
5. kvìtna 968,
Nová Ves 78,

294 01 Bakov nad Jizerou,
294 01 Bakov nad Jizerou,
294 01 Bakov nad Jizerou,
294 01 Bakov nad Jizerou,

uèitelka,
uèitelka,
uèitelka,
uèitel, zástupce
øeditelky

45 let
31 let
41 let
59 let

Složení volebního orgánu:
za zøizovatele - pí Magdalena Bulíøová - pøedsedkynì
za pedagogy - pí Jana Navrátilová, èlenka
za zákonné zástupce - p. Jaroslav Bartoš, èlen
Pozn.:
Volební øád najdete na str. 5

STRAŠIDLA VE ŠKOLE
V týdnu 31. 10. - 4. 11. 2005 se ve škole zabydlela strašidla. Byla úplnì všude - na chodbách, ve tøídách i na
oknech. Konal se tu
totiž
strašidelný
týden. Na chodbách i
schodištích nás ráno
vítaly
vydlabané
dýnì všech velikostí.
Pøi vyuèování žáci
psali strašidelné diktáty, èetli pohádky
o strašidlech, luštili
s duchem køížovky
a tajné zprávy, vyrábìli strašidla, duchy a
dýnì. V matematice
poèítali se strašídýlkem Emílkem, zkusili dýòové pøíklady,
tajnou
abecedu
a slovní úlohy o strašidlech. Ale vyvrcholením bylo spaní ve
škole. Veèer dìti
s taškami na zádech
a spacáky v rukou
zamíøily do školy. Nejdøíve si ustlaly a vybalily z raneèku buchty a koláèe od hodných maminek, tatínkù a babièek. Ale spát rozhodnì dìti nešly. Èekala je spousta práce, her a zábavy. Nejdøíve dlabání dýní, hry, kvízy, kreslení a pohádky.
Ale nejvíce se dìti tìšily na stezku odvahy. Zatímco pát`áci se šli bát na høbitov, druháci a tøet`áci putovali po
škole plné svítících a blikajících dýní. A vìøte, že to bylo pìknì strašidelné. A když se ještì pøidala nìjaká ta strašidla, tak v nìkterých byla opravdu malinká dušièka. Ale diplom za odvahu si zasloužili úplnì všichni.
Pak už jen zbývalo vyèistit si zuby, obléknout pyžamo a pìknì se zavrtat do spacáku. Po nezbytné pohádce (samozøejmì strašidelné) a hororu o Drákulovi šli všichni spát.
Ráno spáèi posnídali výborné dobroty, uklidili tøídy a v 8.00 sedìli vzornì v lavicích pøipraveni na vyuèování.
Všem se spaní ve škole líbilo a už se tìší zas nìkdy pøíštì. Díky všem strašidlùm za hezkou noc!
Nebojsové ze školy
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StrÆnka 5

VOLEBNÍ ØÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY PØI
ZÁKLADNÍ ŠKOLE BAKOV NAD JIZEROU

Èl. IV - Volba èlenù školské rady
1) Volební místnost musí být vybavena volební schránkou, prostorem pro úpravu hlasovacích lístkù,dostateèným množstvím hlasovacích lístkù, psacími
potøebami, seznamy volièù a tímto volebním øádem.
2) Èleny školské rady volí oprávnìné osoby tajným hlasováním, tj. vhozením
upraveného hlasovacího lístku do zapeèetìné volební schránky. Každý voliè
hlasuje osobnì, prokáže svou totožnost platným obèanským prùkazem nebo
cestovním pasem.
3) Na hlasovacím lístku pro volby oprávnìných osob mùže být oznaèen pouze
takový poèet kandidátù, který má být zvolen (jedna tøetina poètu èlenù stanoveného dle Èl. II na hlasovacím lístku pro volièe z øad pedagogických pracovníkù školy a jedna tøetina poètu èlenù stanoveného dle Èl. II na hlasovacím
lístku pro volièe z øad zákonných zástupcù nezletilých žákù. Je-li oznaèen
vyšší poèet kandidátù, posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný.
4) Na základì výsledkù hlasování volební orgán sestaví poøadí kandidátù
zvolených za èleny školské rady.
5) Za zvoleného èlena jsou považováni ti kandidáti, kteøí získali nejvyšší poèet
hlasù. Pøi rovnosti hlasù se stanoví poøadí losem.
6) Ostatní kandidáti, kteøí nejsou na místech zvolených èlenù školské rady, se
považují za náhradníky (poøadí se stanoví dle poètu získaných hlasù). Pøi
pøípadném skonèení mandátu zvoleného èlena ve školské radì, se tak
následnì stávají platnými èleny školské rady.
7) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žákù stanovený poèet èlenù školské
rady ani na základì opakované výzvy, jmenuje zbývající èleny školské rady
øeditel školy.
8) O provedení a výsledcích voleb do školské rady vyhotoví volební orgán
zápis, který pøedá do 7 dnù zøizovateli a øediteli školy.
9) Zápis obsahuje:
- datum, místo a hodinu konání voleb,
- poèet oprávnìných volièù a poèet zúèastnìných volièù za obì skupiny,
- poèet odevzdaných platných hlasovacích lístkù,
- poèet platných hlasù pro jednotlivé kandidáty,
- jména zvolených èlenù školské rady za obì skupiny, poøadí náhradníkù,
- jiné skuteènosti, které se vyskytly v prùbìhu voleb,
- podpis èlenù volebního orgánu a øeditele školy.

Rada mìsta Bakov nad Jizerou vydává v souladu s ustanovením § 167 odst. 2)
zákona è. 561/2004 Sb., o pøedškolním, základním, støedním, vyšším odborném a
jiném vzdìlávání (školský zákon) volební øád Školské rady pøi Základní škole
Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav ( dále jen školská rada ).
Èl. I - Obecná ustanovení
1) Školská rada je zøizována pøi základních, støedních a vyšších odborných
školách podle ustanovení § 167, zákona è. 561/2004 Sb., o pøedškolním,
základním, støedním, vyšším odborném a jiném vzdìlávání (školský zákon).
2) Školskou radu zøizuje zøizovatel, který zároveò stanoví poèet jejích èlenù.
3) Tøetinu èlenù školské rady jmenuje zøizovatel.
4) Tøetinu volí zákonní zástupci nezletilých žákù na základì návrhu kandidátù
z jednotlivých tøíd.
5) Tøetinu volí pedagogiètí pracovníci školy z kandidátù navržených øeditelem.
6) Èlenem školské rady nemùže být øeditel školy.
7) Týž èlen školské rady nemùže být souèasnì jmenován zøizovatelem, zvolen
zákonnými zástupci nezletilých žákù nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
Èl. II - Poèet èlenù školské rady
Zastupitelstvo mìsta Bakov nad Jizerou stanovilo svým usnesením è. 20 ze dne 26.
9. 2005 šestièlennou školskou radu.
Èl. III - Pøíprava voleb
1) Øeditel školy v souladu s tímto volebním øádem zajistí øádné uskuteènìní
voleb do školské rady. Obvyklým zpùsobem vyzve všechny oprávnìné osoby
k podání návrhù kandidátù na èleny školské rady, urèí zpùsob, místo a koneènou
lhùtu k podání návrhù. Øeditel ustanoví z øad oprávnìných osob pøípravný výbor,
jmenuje jeho pøedsedu. Pøípravný výbor zajistí pøípravu a prùbìh voleb. Dále jen
"volební orgán".
2) Volební orgán:
- pøijímá návrhy kandidátù na èleny ve školské radì, (každý kandidát pøiloží
vlastnoruènì podepsané prohlášení, že souhlasí se svou kandidaturou),
- zajistí hlasovací lístky pro volby èlenù školské rady,
- hlasovací lístky musí být vytištìny na papíru téže barvy, jakosti a rozmìrù,
orazítkovány úøedním razítkem školy. Voliè je obdrží ve volební místnosti.
Každý hlasovací lístek obsahuje:
- název školy, pro kterou se volby konají,
- skupinu volièù (volby zákonných zástupcù nezletilých žákù nebo
pedagogických pracovníkù),
- poøadová èísla kandidátù,
- jména a pøíjmení kandidátù, titul,
- trvalé bydlištì kandidátù,
- povolání kandidátù,
- vìk kandidátù,
- vypracuje seznamy volièù v obou skupinách, kde zaznamená úèast na hlasování (za každého žáka hlasuje pouze jeden zákonný zástupce),
- oznámí obvyklým zpùsobem datum konání voleb do školské rady, vèetnì
zpùsobu, místa a èasu,
- zveøejní listiny kandidátù nejménì 15 dnù pøed konáním voleb ve škole, na
veøejnosti ve mìstì zpùsobem obvyklým,
- vyhotoví zápis o provedení voleb,
- do 5 pracovních dnù obvyklým zpùsobem zveøejní výsledky voleb do školské rady ve škole a na veøejnosti ve mìstì zpùsobem obvyklým.

Èl. V - Ustavení školské rady
1) První zasedání školské rady svolává øeditel školy. Školská rada volí na svém
prvním zasedání pøedsedu a stanoví jednací øád. Ke zvolení do funkce pøedsedy a k pøijetí jednacího øádu je tøeba schválení nadpolovièní vìtšinou všech
èlenù školské rady. Každé další zasedání svolává pøedseda školské rady.
2) Školská rada se schází nejménì dvakrát roènì.
3) Funkèní období èlenù školské rady je tøi roky.
4) Èlenství v školské radì zaniká:
- uplynutím funkèního období,
- odstoupením na základì písemného oznámení,
- úmrtím,
- zrušením pøíspìvkové organizace.
5) Ustanovením školské rady je ukonèena èinnost volebního orgánu.
Èl. VI - Pøechodná a závìreèná ustanovení
1) První øádné uskuteènìní voleb do školské rady podle nového školského zákona zajistí v souladu s tímto volebním øádem øeditel školy nejpozdìji do
31.12.2005.
Tento volební øád byl schválen Radou mìsta Bakov nad Jizerou dne 31.10.2005
usnesením è. 171 a nabývá úèinnosti dnem 1.11.2005.
Lubomír Landa
místostarosta

DARY PODZIMU
Podzimní èas pøinesl dìtem v mateøské škole nové
zážitky a zkušenosti. Dìti se hravou formou seznamují se zmìnami v pøírodì, pozorují barevnou krásu
podzimu na vycházkách. Kousek pøírody si vždy pøinášejí i do MŠ. A tak si spoleènì se svými uèitelkami
"oblékly"své tøídy do podzimních šatù. Mùžete u nás
vidìt panáèky Podzimníèky, korálky ze šípkù, závìsy
z barevných listù, bramborová tiskátka, zvíøátka z
kaštanù a žaludù. Na darech podzimu si i spoleènì
pochutnáváme. Už se nám podaøilo uvaøit jableèný
kompot, upéct jableèný závin a dokonce se nám
povedl i bramborák.
Ještì pár dnù si budeme užívat letošního kouzelného
podzimu a pak už nás èeká období, na které se tìšíme
celý rok - èas adventu a vánoèních svátkù.
Dana Halámková, MŠ Bakov n. J.
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starosta mìsta
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CO VÍTE A NEVÍTE O BAKOVSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE

NÁVŠTÌVA U LESNÍ PANÍ

(Základní škola v Bakovì dnes a pøed 50 lety)
Vzdìlávací oblast:
Jazyk a jazyková komunikace
Anglický jazyk
V minulém èísle Bakovska jsme napsali, že se v posledních èláncích našeho
tématu budeme zabývat uèebními
pøedmìty, které jsou odbornou pedagogickou veøejností, ale i veøejností laickou vnímány jako pøedmìty nejpodstatnìjší pro vzdìlávání v dalším životì našich žákù. Pøipomenu tedy, že
jsme se již zabývali èeským jazykem,
matematikou a dnes nás èeká podrobnìjší seznámení s jazykem cizím - angliètinou.
Pro srovnání s lety minulými uvádím
citace z kroniky bakovské školy
vìnované tehdy propagovanému cizímu jazyku - ruštinì. Dnešní stav
výuky cizího jazyka vám ve svém
pøíspìvku pøedstaví paní uèitelka
Helena Kozáková, vyuèující anglièti-

nì na 2. stupni naší základní školy.
"Ètecí obtíže byly ve 4. tøídì pøekonány, diktáty a pøeklady z èeštiny do ruštiny dìlají dìtem obtíže. V 5. tøídì bylo
uèivo probráno. Dìti se zdokonalily ve
ètení i v ústním projevu, rozšíøily si
slovní zásobu, nauèily se základùm
skloòování a èasování. Málo èasu zbývalo na písemný projev. Psaní azbuky
neèiní již dìtem obtíže… Na støední
škole bylo všechno uèivo probráno, ale
ne všechno dobøe procvièeno. Pìkných
výsledkù bylo dosaženo ve ètení. Dobøe
pomáhal èasopis "Družba" a Ogoòok".
V gramatice se výsledky zlepšily - pøispìla k tomu zásoba cvièení a názorné
pomùcky. Slabší je písemný projev a
rozhovory…"
(Kronika bakovské školy ze školního
roku 1954 - 1955)

Výuka cizím jazykùm na základní škole vytváøí pøedpoklady pro
budoucí zapojení žákù do vzájemné
komunikace mezi národy v rámci
Evropy i svìta.

poskytují slova básní a písní obsažených v uèebnicích nebo vybíraných
podle zájmu žákù.
Velká èást hodin je vìnována cvièením zamìøeným na pøímou komuni-

Mluvení je cílovou dovedností
uèení se cizímu jazyku. Nìkteøí žáci
již zažili na "vlastní kùži", že umìt se
dorozumìt je to hlavní, proè se uèí
cizímu jazyku. Setkali se napøíklad ve
svém mìstì s turistou, který se ptal na
cestu, nebo mají pøátele v zahranièí èi
jezdí do zahranièí na zájezdy apod.
Nìmecky hovoøí velká èást státù
sousedících s naší republikou. Angliètina se stala jazykem moderních technologií. Práce s Internetem, poèítaèi,
snaha porozumìt oblíbeným písním,
jsou vìci, se kterými se setkává vìtšina dìtí témìø dennì. Tyto praktické
zkušenosti by mìly žáky motivovat ke
studiu cizího jazyka. A ti, kteøí se ještì
nesetkali s angliètinou v bìžném životì, se jistì doèkají. Rodilí mluvèí je
èasto pochválí, že umí jejich mateøský
jazyk. Je známou skuteèností, že jsou
tolerantní k chybám, které dìláme pøi
dorozumívání se cizím jazykem.
Aby mohl èlovìk ústnì komunikovat, musí maximálnì zapojit své uši
a svá ústa. Slyšet a porozumìt slyšenému je velmi tìžká dovednost a musí
se hodnì trénovat. Poslechových cvièení je v uèebnicích dostatek. Jsou
vždy namluvena nìkolika rodilými
mluvèími, aby si žáci mohli lépe zvykat na rùznou zvukovou podobu jazyka. Bohatý materiál k nácviku fonetiky (výslovnosti), pøízvuku, intonace,
ale i gramatiky a slovní zásoby nám

Na tento den jsme se moc tìšily. Ráno
nás navštívila pomocnice lesní paní sovièka, pøinesla dopis a jednoduchou
mapu, jak se dostat z mìsta do lesa. Po
svaèince jsme mohly "vyrazit". Cestu
jsme si krátily zpìvem písnièek, skandováním øíkadel, hledáním a objevováním krás pøírody. Došly jsme až k
lesu, kde nás pøivítala paní v podzimním šátku, opírající se o hùl. Zeptala
se nás, zda víme, jak se chovat v lese,
co do lesa patøí a nepatøí, jak se mìní
pøíroda na podzim. My znaly na vše
správnou odpovìï, a tak nás mohla
pozvat dál do svého lesního království, kde jsme si hrály na zvíøátka i se
zvíøátky, napø.: "klièkovaná" se zajíèky, "schovávaná" s myškou, "hod šiškou" jako veverky, ale také jsme si
zkusily rychlý bìh a chùzi pøes pøekážky. Pøesvìdèily jsme lesní paní, že
nás les zajímá, umìly jsme poznat
stromy i jejich plody, rozlišit strom

Z kroniky èerpala
Mgr. Marta Masopustová

listnatý a jehliènatý, pozorovaly jsme
kùru stromù lupou, "uklízely" po
nepoøádnících (papírky, plastovou
láhev) a ještì jsme staèily pozorovat
podzim v lese plný barev, vùní, øešit
problémové otázky týkající se pøírody.
Lesní paní i sovièka byla moc ráda, že
našla nové kamarády a hlavnì dìti,
které mají rády les jako ona. Odmìnila se nám drobným dárkem, který
schovala pod nejvyšším smrkem, abychom mìly co mlsat cestou zpìt. Ale
nás více než mlsání zajímalo:Co my
darujeme lesní paní?Jak se jí odmìníme?Paní uèitelku napadlo zasadit tøi
malé smrèky u naší školky, s èímž
jsme radostnì souhlasily. Slíbily jsme,
že se o nì budeme starat a pozorovat
jejich rùst. O své návštìvì jsme
vyprávìly doma rodièùm a sdìlovaly
své zážitky ze setkání s lesní paní.
Dìti z MŠ Bakov n. J.
a jejich uè. J. Mlynková

SPOLEÈENSKÁ RUBRIKA

kaci, at` formou zjišt`ování odpovìdí
na otázky, nebo rozhovorù na témata z
každodenního života. Ve škole máme
možnost využívat poèítaèovou uèebnu
s jazykovými programy vhodnými
napøíklad k procvièování slovní zásoby, gramatiky i stavby vìt.
Souèástí hodin volitelných semináøù v posledních roènících je kromì
opakování dosud probraného jazykového uèiva pøedevším práce se ètenými texty (zamìøená na porozumìní
nebo jednoduchou reprodukci) kombinovaná s poslechovými cvièeními
obsahujícími další zajímavosti z rozlièných oblastí.
Uèení se cizím jazykùm má za cíl
i pøiblížení bìžného života a zvykù
zemí, ve kterých se tím kterým jazykem hovoøí. Souèástí výuky je tedy
i èetba textù obsahujících reálie
daných oblastí, práce s videokazetami. Pomocí školních projektù zpracovávaných jednotlivci i skupinami
poznáváme rozdíly a spojitosti mezi
jednotlivými kulturami, budujeme
toleranci mezi národy.
Nesmíme zapomenout, že jako
nepostavíme dùm bez cihel, tak ani
nesestavíme vìtu beze slov. Šikovní
žáci se slovíèek nauèí jistì více. To,
jakou máme slovní zásobu, záleží ale
hlavnì na každém z nás - nìkdo se
chce nauèit více, nìkomu staèí ménì.

ZLATÁ SVATBA

26. listopad roku 1955 byl št`astným dnem Ludmily Hendrychové z Malé Bìlé a
Vladislava Vencláka z Bakova. Toho dne si v obøadní síni bakovského národního
výboru øekli své "ano" a polibkem zpeèetili svùj budoucí spoleèný život.

Manželé Venclákovi
prožili bok po boku 50 aktivních a láskyplných let. Vychovali dvì dcery a nyní si
užívají radosti i ze tøí vnouèat. V dùchodu nezahálí, jsou poøád vášnivými sportovci, zejména cyklisty.
My jim k jejich výroèí, zlaté svatbì, pøejeme pøedevším pevné zdraví a ještì
mnoho spoleèných kilometrù, at` už pìšky, nebo v sedle kola.
Rodina.
K øadì gratulantù se pøidává i redakèní rada Bakovska.

Mgr. Helena Kozáková
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KULTURNÍ DÌNÍ
POZVÁNKY

ZVÍØETICKÁ STRAŠIDLA

VÁNOÈNÍ KONCERT
Mìsto Bakov nad Jizerou
poøádá ve ètvrtek

8. 12. od 18.00hod.
v sále radnice v Bakovì nad
Jizerou vánoèní koncert.
Vystoupí pìvecký soubor
Lyra z Gymnázia Dr. Josefa
Pekaøe v Mladé Boleslavi pod
vedením PaedDr. Zdeòky
Kuhnové, Mladoboleslavský
žest`ový soubor a pìvecké
duo.
Tat`ána Dvoøáková

POZVÁNKY OBCE BARÁÈNÍKÙ
MALÁ BÌLÁ NA ADVENTNÍ AKCE
Srdeènì zveme všechny pøíznivce tance a dobré muziky na Mikulášskou taneèní zábavu, která se bude
konat v sobotu

3. prosince od 20, 00
hodin na sále Restaurace Jizera v Nové Vsi. K tanci
a poslechu hraje skupina Difur Band.
Další pozvání je na

10. prosince - podveèer.
To bude k vidìní od 16,30 hodin na Malé Bìlé velký
živý Betlém. Po loòské velmi zdaøilé premiéøe chystáme plno zajímavého a vánoèního, co Vás dobøe naladí. Tak zase pøijïte v hojném poètu!!! O pøesném
místì konání budeme informovat rozhlasem nebo na
nástìnce.
Poslední akcí, na kterou chceme pozvat, je silvestrovské posezení, které se bude konat pøedposlední den
v roce,

30. 12. od 17, 00 hodin
na Malé Bìlé v Èeské besedì - bývalá Jednota. K tanci
a poslechu hraje Mirek Korel. Pøípadné pøíspìvky
spolu s dobrou náladou vezmìte s sebou! !

V sobotu 22. øíjna se otevøely brány zøíceniny hradu
Zvíøetice, aby pøivítaly zástupy malých, ale stateèných rytíøù a princezen. Ti se vypravili na hrad poté,
co se v podhradí roznesla smutná zpráva, že hradní
bílá paní stùnì. Onemocnìla proto, že rozvaliny jejího hradu jsou studené a temné, a dìti ji mohly
zachránit tím, že pøinesly høejivé svìtýlko. Ale to
nebylo jednoduché získat. Na cestì za svìtýlkem
museli malí odvážlivci pøekonat spoustu pøekážek
a také svùj strach ze strašidel a tajemných postav,
kterými se ten podveèer Zvíøetice jen hemžily.
U pokladních strašidel bylo nutné prolézt nìkolik
rozvalin, pavouèí sít` a nitka od sítì dìti dovedla až
ke skøítkovi, který støežil poklad èokoládových
zlat`ákù. Kdo prokázal šikovnost a odvahu, mohl si
jeden zlat`ák z pokladu vzít. Další cesta vedla k
tajemnému rytíøi a siláci, kteøí se s ním pustili do
boje a shodili ho dolù z klády, dostali za odmìnu
èást jeho brnìní - kalíšek pro svìtýlko. Cesta pokra-

èovala do hradních sklepení. V prvním hrála èarodìjnice s dìtmi hru v kostky a vítìz si odnášel vosk
do svíèky. V druhém sklepení - hradní obrazárnì hádaly dìti pohádkové postavy a skládaly rozstøíhané obrazy. Odmìnou pro bystré hlavy byl knot poslední souèást svìtýlka pro bílou paní. Pak už jen
staèilo najít skøítka Ohnivce, který za tanec kolem
ohnì svíèku zapálil. Každého rytíøe a princeznu,
kteøí svìtýlko získali a také mìli dost trpìlivosti,
zavedl pak komorník bílé paní až do její tajné komnaty. Bílá paní každému za jeho odvahu, stateènost
a šikovnost podìkovala, a kdo daroval bílé paní svìtýlko, dostal od ní náhrdelník s drahokamem - zkamenìlou slzièkou èi svìtýlkem. To mìlo každému
pøipomínat, že byl stateèný a že se snažil udìlat
nìco pro druhého, aby mu pomohl.
Katka Nechvílová,
vedoucí KDM Benátky nad Jizerou

ÈTVRTEÈNÍ PODVEÈER S JIØÍM PREDKOU
poøádaný hudebním oborem základní umìlecké
školy byl úžasný. Celým kytarovým recitálem rodáka z Moravy Jiøího Predky provázela paní uèitelka
hudby Ludmila Studnièná.
V úvodu hovoøila o životní dráze interpreta, o jeho
studiích, o jeho úspìších vèetnì výteèného umístìní
v celostátní soutìži hráèù na kytaru.
Poté již vešel do útulné uèebny v bývalé dívèí škole
sám Jiøí Predka. Pøítomní se mohli zaposlouchat do
skladeb Štìpána Raka, Augustina Barriose, Maria
Tedesca, Hectora Villa Lobose, Isaca Albenize, Jena
Paula del Medica, Piera Lericha.
Pøítomnému obecenstvu se recitál evidentnì líbil,
nebot` si vytleskalo ještì pøídavky.
Podìkování tentokrát patøí Ludmile Studnièné
a žákùm hudebního oboru zdejší základní umìlecké
školy.
Roman Horvát

Monika Èapková

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA

HOLD JIØÍMU IGNÁCI LINKOVI

DS Tyl poøádá v nedìli

4. 12. od 15,00 hod.
v sále divadla Mikulášskou zábavu pro dìti.
Dárky pro dìti pøijímáme
od 12, 00 hod. Hudbu
pouští DJ Pavel Šanìk.
Vstupné je pro dìti Kè 10
a pro dospìlé Kè 25.
Filip Novák

LOUTKOVÁ POHÁDKA
Zájezdová loutková scéna "Divadla z pùdy" pøipravuje pro dìti vánoèní pohádku
"PERNÍKOVÝ
SNÌHULÁK". Hrát se
bude na faøe Církve ès.
husitské v ulici 5. kvìtna
v úterý
6. prosince od 16
hodin.
Kateøina Pechancová

GASTRODEN A TRHY NA NÁMÌSTÍ
ISŠ Turnov, pracovištì odborného výcviku v Bakovì
n. J. Vás zve na tradièní GASTRODEN, který se koná
každoroènì v den poøádání trhù na námìstí, letos tedy

2.12. od 10 do 17 hod.
v sále radnice. Tentokrát s mikulášskou tématikou
a ukázkou flambování a pøípravy teplých nápojù.
Radka Nováková

Slavnost odhalení pomníku hudebnímu skladateli,
regenschorimu a kantorovi, bakovskému rodáku
Jiøímu Ignáci Linkovi, byla dùstojným holdem èlovìku, jenž zanechal v dìjinách mìsta a širšího okolí
zøetelnou stopu. J. I. Linek /èasto uvádìn i jako
Linka/ žil v Bakovì nad Jizerou v letech 1725 až
l79l, byl duší místního hudebního dìní, komponoval
a v místní škole vyuèoval mládež. Vìtšina jeho
skladeb náleží do chrámové hudby, a tak bylo zcela
logické, že slavnost zaèala v kostele sv. Bartolomìje ukázkou z Linkova varhanního koncertu v podání Zdeòky Neèesané a Linkových intrád v podání
trubaèského EB Tria Jana Kobielusze. Poté úèastníci slavnosti pøešli k nedalekému parèíku, kde byl po
projevu pana starosty Jiøího Hiekeho pomník odhalen. Je dílem ak. sochaøe Oty Pospíchala z Prahy,
jehož dílo není v našem kraji neznámé.
Fyzickou podobu J. I. Linky neznáme. Není dokonce ani známo místo jeho posledního odpoèinku
v Bakovì, o to bylo umìlecké ztvárnìní pomníku
složitìjší. Št`astným nápadem bylo také pozvání
PhDr. Evy Mikanové, která patøí nespornì k nejvìtším znalkyním Linkova života a díla. Vìnovala se
mu již pøi sepisování své diplomní práce na Filozoficko - historické fakultì Karlovy univerzity v roce
1958 a pak ještì øadu let jako pracovnice Ústavu pro
hudební vìdu ÈSAV v Praze. Její zasvìcený výklad
o významném bakovském rodáku vyslechli poèetní
posluchaèi se znaèným zájmem. Škoda však, že na
7

místì nebylo pøipraveno funkèní reprodukèní zaøízení, takže úèastníci slavnosti stojící v zadních
øadách její slova slyšeli málo nebo vùbec ne. Úèast
byla totiž nad oèekávání vysoká a pøijela i øada hostí
z blízkého okolí.
Linek prožil svùj život tak, jak bylo u kantorù obvyklé - jeho výdìlky stìží staèily na obživu, èasto se
musel prosebnými suplikami domáhat vyplacení
svých požitkù, v roce 1774 pøi velkém požáru vyhoøel i dùm, v nìmž s rodinou žil. Zadlužený Linek
prožil závìr svého života na výmìnku, a když 30.
prosince 1791 na tuberkulózu zemøel, zanechal po
sobì dluh, který pøíštích devìt let jeho pozùstalí
spláceli.
Pøedstavitel tzv. kantorské hudby v bakovském
podání je jedním z mnoha dùkazù duchovní vyspìlosti naší zemì v l8. století nejen z hlediska provozování hudby v kulturních centrech èi na pódiích
šlechtických zámkù, ale i ve venkovském prostøedí
èetných mìst a mìsteèek, v nichž se stala chrámová
hudba v podání místních kantorù, øemeslníkù, zpìvákù a muzikantù rùzných profesí souèástí života
obyvatel a bez níž se neobešla žádná významnìjší
spoleèenská událost té doby. Rozsah Linkova pùsobení pøirozenì nedosáhl takového vìhlasu, jako
napø. Mozart, Stamic, Mysliveèek èi Brixi, byl limitován objektivními dùvody, nejen lokální omezeností prostøedí, v nìmž žil.
pokraè. na str. 8
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HOLD J. I. LINKOVI
pokraè. ze str. 7
Krátké teoretické vzdìlání získané
v kosmonoské piaristické koleji èi
u svých starších kolegù - hudebníkù
mu sice poskytly dobré základy, ale
podmínky pro další odborný rùst nemìl
pak prakticky žádné. V této souvislosti
se nutnì vkrádá myšlenka, jaký by byl
osud Linky a celých generací vzešlých
z našeho porobeného národa, kdyby
tito talentovaní lidé mìli možnost chodit do vyšších škol, cestovat za poznáním a rozvíjet své dovednosti. Podaøilo
se to sice nìkterým v cizinì i doma Linkovi však osud nepøál, a tak jeho
život zùstal naplnìn usilovným bojem
o chléb pro sebe a svou poèetnou rodi-

nu (i hudební pùsobení k nìmu pøispívalo).
Památník Jiøímu Ignáci Linkovi mìl
možná stát na bakovském námìstí již
dávno. Pøesto uznání a dík náleží všem
iniciátorùm této myšlenky a hlavnì
mìstu Bakovu nad Jizerou za to, že
v roce 280. výroèí narození byl Linkùv
pomník slavnostnì odhalen. Vzdát
hold a úctu významným osobnostem
jakýmkoliv zpùsobem - na to není
nikdy pozdì.
PhDr. Karel Herèík

starosta mìsta J. Hieke spolu s autorem O. Pospíchalem a PhDr. Mikanovou

JAZYKOVÝ KOUTEK

PRVNÍ POMOC

MNICHOVO HRADIŠTÌ
mìsto pouze asi 6 kilometrù vzdálené od našeho mìsteèka a hojnì
námi navštìvované,
- vzniklo roku 1437 spojením dvou pùvodnì samostatných osad - mìsteèka Hradištì (kde stál od roku 1144 cisterciácký klášter) a rybáøské vsi Rybitví,
za nejstarší doklad existence jména "Hradištì" lze považovat zápis
z roku 1184, který pravdìpodobnì vychází významovì z pùvodu obecního
jména "hradištì" - opevnìné sídlo, které poskytovalo na rozdíl od hradu ochranu také vesnickému obyvatelstvu, kdykoli mu hrozilo nebezpeèí,
dnešní podoba pøívlastku "Mnichovo" byla zavedena až roku
1869/1872 místo staršího znìní Mnichové (název pocházel od pùvodu kláštera obyvatelé mniši, mnichové).

POPÁLENINY
Jedná se o zranìní zpùsobené teplem. Umožòuje vstup choroboplodným zárodkùm do organizmu. Kromì toho dochází k výronu tekutin do místa zranìní a ven
z organizmu.
Tato ztráta snižuje objem tekuté èásti krve (plazmy) a pokud je popálena vìtší
èást tìla, vzniká nebezpeèí rozvoje šoku.
Opaøení je stejné zranìní zpùsobené vlhkým teplem. Nedávejte zranìnému nic
jíst ani pít, nikdy nedávejte na popáleninu masti, vatu a náplasti.
Postup:
a) odstraòte pøíèinu (ne tak, abyste ohrozili sebe!!),
b) uhaste ranìného - dekou nebo vodou,
c) rychle a šetrnì se snažte odstranit prsteny, hodinky,
d) zakryjte zranìní sterilním obvazem,
e) volejte rychlou lékaøskou pomoc

Mgr. Marta Masopustová
Ze "Zemìpisných jmen v Èechách, na Moravì a ve Slezsku"

POLEPTÁNÍ CHEMICKÝMI LÁTKAMI
Dotyk s nìkterými chemikáliemi mùže vážnì poškodit sliznice a kùži. Chemikálie musí být co nejrychleji smyta vodou - chraòte své ruce pøed kontaktem
s chemikálií!!
Postup:
a) postižené místo omyjte 10 minut tekoucí vodou,
b) pøi omývání odstraòte postižené odìvy,
c) dále postupujte jako u popálenin,
d) uchovejte chemikálii - napø. láhev,
e) volejte rychlou lékaøskou pomoc.

OD ÈTENÁØÙ ...
DECH PODZIMU
V šelestu stromù, vìtru ze strništ`
zkoušej èíst,
jak v èarodìjné knize.
Plouží se babí léto plné pýøí,
ve vlasech dìvèátka zazpíval vítr.

ZRANÌNÍ HRUDNÍKU
Jedná se o jedno z nejèastìjších zranìní pøi dopravních nehodách. Hrudník je
ochranou plic. Pøi zlomeninì žebra mùže dojít k protržení plíce, tím je narušeno
dýchání a stav pacienta je kritický.
Postup:
a) nasává - li rána vzduch, pøikryjte ji sterilním obvazem,
b) je - li pacient v bezvìdomí, zajistìte dýchací cesty a uložte ho do stabilizované polohy.

Skomírající slunce svit,
ozvìna letmých letních lásek.
V útrobách lesù jelení øíje èas.
Zázraèný malíø paletou plnou barev
kouzlí fresky na listech stromù…
Zbloudilý houbaø hledá cestu domù.
Prùzorem mezi korunami si sluneèní
šípy klestí cestu k prochladlým mýtinám.
Podzimní nostalgie padá na víèka èasu.

ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM
Elektrický proud mùže zpùsobit vážné popáleniny - jak v místì vstupu, tak
v místì východu. Popáleniny vypadají jako malé, jsou však hluboké. Kromì
toho mùže dojít k fibrilací komor nebo k srdeèní zástavì. At` už je pøíèina rùzná,
nedotýkejte se pacienta, dokud není vypnut el. proud
Postup:
a) vypnìte pøívod el. proudu,
b) je - li postižený v bezvìdomí zaènìte oživovací pokusy,
c) volejte rychlou lékaøskou pomoc.

J. Dostrašilová

PODÌKOVÁNÍ JAROMÍRU ŠTÌPÁNKOVI
Na stránkách Bakovska probìhla zprávièka, že se Jaromír Štìpánek /SNK/
vzdal mandátu zastupitele. Ano, uèinil
tak proto, že se dostal do støetu zájmù.
Jeho souèasné zamìstnání totiž není
sluèitelné s mandátem èlena zastupitelstva mìsta. Pan Štìpánek patøil mezi
nìkolik málo zastupitelù, kteøí se svùj
mandát snažili a snaží vykonávat zodpovìdnì ve prospìch všech obèanù
mìsta. Nebál se poukazovat na nešvary, pøedkládal øešení. Ne vždy byl
úspìšný, ostatnì byl dùsledným opozièním zastupitelem. Za jeho práci mu

patøí dík.
Na jeho místo nebyl jmenován, nýbrž
na uprázdnìný mandát nastoupil
náhradník Lubomír Peroutka /SNK/.
Doufám, že bude mandát vykonávat
stejnì dùslednì a zodpovìdnì jako
Jaromír Štìpánek, který nadále zùstává
èlenem finanèního výboru zastupitelstva mìsta.

EPILEPSIE
Je to sklon k záchvatùm(s køeèemi i bez nich) zpùsobený krátkou poruchou elektrické aktivity mozku. Rozeznáváme 2 typy záchvatù - malý a velký. Malý
záchvat mùže probìhnout nepozorovanì. Pøi velkém záchvatu nezasahujte do
jeho prùbìhu. Nikdy se nesnažte udržet pacienta vleže - nestrkejte mu prsty do
úst, nedávejte mu nic jíst ani pít.
Typické pøíznaky:
1) náhlé bezvìdomí - postižený mùže pøi pádu vyrazit neobvyklý výkøik,
2) svaly tuhnou, pak se uvolní a zaènou køeèe - mohou být silné,
3) kolem úst se vytvoøí pìna,
4) po ukonèení záchvatu je pacient omámený, zmatený, pøichází k vìdomí.

Roman Horvát

David Matoušek
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MUZEUM BUDE OBOHACENO O SBÍRKU BAKOVSKÉHO RODÁKA
Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych Vás nejprve pozdravila jako pøedstavitele milého a milovaného mìsta Bakova nad
Jizerou. Píšu Vám jako dcera bakovského rodáka a
patriota, pana plukovníka Vincence Vaòka, nar. 1887
(v domku u žel. zastávky), který po celý život sem
každoroènì pravidelnì zajíždìl jednak na hrob svých
rodièù a obou bratrù (byli pohøbeni ještì ve starém už
zrušeném høbitovì), jednak na setkání se svými
kamarády z dìtství a mládí, ze studií na mladoboleslavské reálce, jednak k návštìvì kostela, kde od dìtství ministroval, a k návštìvì pana dìkana Brože a
dalších letitých pøátel. Bakov byl jeho celoživotní
láskou, stejnì jako Klokoèka, Bezdìz a celý ten pøekrásný kraj. Za války jsme se vždy smutnì dívali cestou ze Stakor od pøíbuzných Kyselových z vrchu
Baba na milovaný Bezdìz, který byl tehdy "za èárou"
a tìšili se, jak první cesta po válce bude sem a na
Bezdìz. A to se také stalo! Hned zaèátkem èervna
1945 byla naše první cesta do Bakova a do
Stakor,odkud pocházela otcova maminka, moje
babièka, Anna Kyselová a ostatní pøíbuzní (prof.
František Kysela, jehož syn zahynul v koncentráku

a po nìmž se jmenuje jedna ulice v Praze Kobylisích,
nebo arch. ing. Václav Kysela, projektant paláce
Astra na Václavském námìstí, dìtského domu Na
Pøíkopech atd.).
Životní osudy zavály mého zlatého tátu daleko od
jeho milovaného Bakova. Za 1. sv. války se ocitl v
Bosnì a Hercegovinì a v Itálii, kde prožil mnoho
krutého. Se svými drahými doma byl však i pøesto v
trvalém tìsném spojení. Zachoval se jeho váleèný
zápisníèek, psaný doslova za pochodu pod dìlostøeleckou palbou, v pekle bojù, umírání a nekoneèných
pochodech, celé té anabázi našich lidí tam daleko.
Moc jsem se nad tìmi øádky naplakala.
Lístky a pohlednice, které posílal rodièùm domù, do
Bakova, jsou mi nadevše drahé, mají i cenu dokumentární, ale "nevíme ani dne ani hodiny", a tak mì
napadlo, jestli by tøeba nìkteré z nich nemohly nalézt
"koneènou adresu" v jeho milovaném domovì, kam
kdysi smìøovaly.
Nevím, na koho se obrátit. Díky paní Mgr. Masopustové a paní tajemnici Èermákové dostávám pravidelnì "Bakovský zpravodaj", který mì tak spojuje
s Bakovem. Celá léta od tátovy smrti (6.ledna 1947

v Praze) sem jezdím a vzpomínám. A tak si dovoluji obtìžovat pøímo Vás, vážený pane starosto, zda
by nìkteré instituce (muzeum, knihovna) nemìly
zájem o nìkterou z tìchto památek na svého vìrného rodáka.
Máte ve mìstì velmi èilý, pestrý a všestranný kulturní život, obdivuhodné aktivity nejrùznìjšího zamìøení, pìknou knihovnu (té bych také ráda vìnovala
nìjaké knížky, mezi nimiž se pohybuji celý
život).Omlouvám se, vážený pane starosto, že Vás
tìmito øádky pøipravuji o Váš drahocenný èas, který
vìnujete rozkvìtu svého mìsta. Bakov je rok od roku
krásnìjší, mùj tatínek by ho dnes ani nepoznal, a já,
tedy i za nìj, se raduji ze všeho, èím se promìòuje.
Pøeji z celého srdce Vám, vážený pane
starosto,a Vašemu (i mému!) Bakovu další krásná,
úspìšná a št`astná léta a prosím o laskavé sdìlení
týkající se mé nabídky.
S pøátelským pozdravem
PhDr. Alena Vaòková,
Praha

HISTORIE
120 LET BAKOVSKÉHO SOKOLA
dokonèení z minulého èísla
Tìlovýchovná èinnost Sokola se v pováleèných létech odehrávala v tìlocviènì
chlapecké školy a na venkovním cvièišti vedle školní budovy. Myšlenky vybudovat vlastní tìlocviènu se ujal nový výbor Sokola, do jehož èela pøišel v roce
1921 starosta Bartoníèek, který stál v èele zdejších sokolù až do roku 1927 a má
nejvìtší podíl na výstavbì budovy sokolovny. Z jeho iniciativy vznikl v roce 1922
stavební odbor Sokola za úèelem výstavby tìlocvièny. Jeho úkolem bylo pøedevším získat dostateèné množství finanèních prostøedkù a zakoupit za nì nejdøíve
nové stavební místo, nebot' stávající prostor høištì vedle chlapecké školy se jevil
pro výstavbu jako nevhodný. Jednak nemìl patøièné rozmìry, jednak k nìmu
nebyl žádný pøístup (jen po chodníku z dnešní Palackého ulice, popøípadì z radnièního prùjezdu), a navíc byl pøíliš drahý. Stavební odbor shánìl korunu po
korunce. Ve dnech 25. a 26. èervna 1922 uspoøádali sokolové na námìstí tìlocviènou besedu, která mìla velký úspìch u divákù a do spolkové pokladny pøinesla 2 154 Kè. Hledaly se i další zpùsoby, jak navýšit potøebný obnos pro výstavbu sokolovny. V roce 1923 vypsal výbor Sokola sokolskou daò, kterou rozepsal
svým èlenùm podle majetkových pomìrù ve výši od 50, - do 500 Kè. Dne 23.
èervna 1923 uspoøádal dìtský den, jehož výtìžek Kè 1000, - byl rovnìž urèen na
výstavbu tìlocvièny. Podobné akce byly pak poøádány každým rokem. Výbor
Sokola obdržel v roce 1923 koncesi na provozování biografu, jehož èinnost byla
provozována v sále radnice. Sledoval tím nejen zavádìní nové formy osvìty do
mìsteèka, ale i vydatný zdroj pøíjmù, nutných k výstavbì sokolovny. V roce 1925
byl zakoupen pozemek za tratí pøi silnici smìrem k Trenèínu. Nejdøíve bylo tøeba
pøemístit barokní sochu sv. Jana Nepomuckého, která stála na zdejším rozcestí
Svatojánské a Boleslavské cesty, nebot' by bránila vjezdu na sokolské cvièištì. Po
dohodì byla pøestìhována na církevní pozemek za kostel sv. Bartolomìje v únoru
1926.
Projekt nové sokolovny dodal pražský stavitel Studnièný, jinak bakovský rodák,
který stavbu pojal v duchu èeského kubismu. Výstavba budovy byla zadána stavitelùm Kynclovi a Najmanovi, kteøí zahájili stavební práce 22. bøezna 1926
výkopem základù. O šest týdnù pozdìji na 1. máje byl položen základní kámen
za úèasti 24 sokolských jednot i jiných spolkù. Slavnostní otevøení nové bakovské sokolovny probìhlo už 12. záøí 1926. Celkové náklady na výstavbu èinily 353
779, 34 Kè. Navíc èlenové jednoty odpracovali ve svém volném èase tisíce brigádnických hodin v celkové hodnotì asi 100 000 Kè. I pøes jejich iniciativu vznikl dluh, který nebyl splacen ani do deseti let od slavnostního otevøení sokolovny.
Vedle brigádnických prací neustala ani vlastní sokolská èinnost. VIII. Všesokolského sletu v Praze v roce 1926 se zúèastnilo 30 mužù a 5 žen v krojích, pøièemž
14 mužù vystoupilo na sletové ploše v prostných. Na Dnech dorostu cvièilo 10
cvièencù.
V konci dvacátých let zakotvil v Bakovì i populární tenis. Nikoliv však pod hlavièkou
Sokola, ale LTC Bakov. Klub byl založen 30. kvìtna 1928 zdejším lékaøem
MUDr. Brandou a jeho nejbližšími pøáteli Antonínem Blahoutem, Janem Opltem,
Karlem Šindeláøem, Františkem Studnièným a dalšími. V roce 1930 pøešel LTC
do SK Bakov jako jeho pododbor pod novým názvem LTO. Od téhož roku zahájil už i mistrovské soutìže.
Od roku 1928, kdy mìl radnici pronajatu Václav Zikmund, pozdìji jeho syn

Karel, se zaèaly hrát šachy, hra královská, která si našla brzy znaènou odezvu
mezi Bakováky. Poøádali zprvu pøebory mìsta. V prvním roèníku v roce 1928 zvítìzil Ferdinand Kylar a ve druhém roèníku 1929 sám organizátor Václav Zikmund. Dne 17. bøezna 1930 pøešel šachový kroužek pod SK Bakov jako jeho
šachový odbor. Prvním pøedsedou se stal Josef Resl, po nìm od roku 1932 až do
roku 1946 František Studnièný.
V zimní sezonì 1928/29 byl ustanoven i hokejový kroužek, jehož hráèský aktiv
tvoøili kolem MUDr. Jiøího Opoèenského a uèitele Milana Trégla pøedevším
Karel Halva, Václav Tuzar, uèitel František Rejzek, Josef Hoffmann, bratøi Opltové a Vavøichové, Jan Pešán, Oldøich Bareš a mnozí další. Po Vánocích roku
1929 se z tohoto kroužku ustavil HOSK Bakov (hokejový odbor SK).
V konci dvacátých let stále ještì nemají pøedstavitele sokolského ústøedí zájem
o rozvíjení sportù v rámci Sokola. Namísto sportu je však ustaven v roce 1928
loutkaøský odbor Sokola, který si zejména ve tøicátých létech a po válce vydobyl
veøejné uznání od bakovských dìtí a jejich rodièù. Jeho èinnost postupnì vytváøeli Douda, Blažek, Novotný, hodináø Smrèek, Jan Koloc, Hercik, Kešner a naposled L. Brodský. Roku 1932 byl zmodernizován biograf zakoupením zvukové
aparatury. (Od roku 1926 je též kino pøesunuto z radnice do sokolovny.)
Teprve na pøedìlu dvacátých a tøicátých let se sokolské ústøedí odhodlalo uvolnit
cestu do sokolských jednot i nìkterým sportùm. V roce 1930 byl v Bakovì ustaven tenisový odbor Sokola, který si vybudoval svùj kurt na høišti za sokolovnou,
v místech dnešního høištì národní házené, bývalého kluzištì. Výraznìjší rozvoj
sokolského tenisu zaznamenáváme až v polovinì tøicátých let. Pøedsedou odboru
byl tehdy F. Pokorný, místopøedsedou L. Kafka a jednatelem a pokladníkem
F. Procházka, kterého o rok pozdìji vystøídal další uèitel J. Èerný. Tenisovému
høišti chybìla po léta voda, která je pro úpravu kurtu nezbytná. Až na jaøe 1936
je do tenisového areálu zaveden vodovod, jehož provoz byl velmi drahý, a proto
museli èlenové odboru platit 25 Kè, dorost a žactvo jen 10 Kè za sezonu. Hosté
platili každý mìsíc 15 Kè. O prázdninách byl èastým návštìvníkem kurtu
dr. Polák, manžel hereèky Jarmily Kronbauerové, která naopak chodívala hrát
tenis do Podstrání. V dresu Sokola hrál v té dobì nejvšestrannìjší bakovský sportovec Václav Tuzar, dále J. Müller, M. Janeèek, Tichý, Blažek, Šimáòová a další.
Èastými soupeøi jim byli tenisté z Mnichova Hradištì a ze Mšena. Teprve v záøí
r. 1935 dochází k rivalskému mìøení sil a tenisového umìní s místním SK, kterému však sokolové podléhají. V roce 1937 byl sestaven žebøíèek sokolských tenisù. Vévodil mu Pìnkava, 2. Kulštrunk, 3. Oplt, 4. Cingroš, v ženách byla nejlepší Svobodová, 2. Franková, 3. Blažková. V párech byli nejlepší Janeèek - Oplt,
2. Pokorný - Pešán a 3. Cingroš - K. Koloc.
V roce 1931 byl v Sokole založen hráèský odbor, v nìmž našli svou záštitu stolní tenisté a atleti. Odbor stolního tenisu Sokola dosáhl významnìjších úspìchù
zvláštì v roce 1935, kdy v župním turnaji obsadilo bakovské družstvo druhé
místo. V roce 1936 porážejí i další družstva v okolí jako Klášter, Debø, jen Sokolu Mnichovo Hradišti podlehli tìsnì 4:5. Vèele úspìšného odboru stál v té dobì
Jar. Fidler, jednatelství vykonával Nemeš a pokladníkem byl Mir. Bartoníèek.
Vedoucím družstva byl V. Tuzar.
- áø
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425. VÝROÈÍ ZALOŽENÍ TRENÈÍNA
pokraèování z minulého èísla
Dochází k obnovì i ostatních chalup na protilehlé stráni. Václav Holeèek postavil znovu svou chalupu vpravo od zemské silnice pod kopcem a hospodaøil na rolích za chalupou nad rybníkem ležícími pod
rolemi náležejícími ke krèmì, druhý kus pøi pøíhonu
a roli Václava Køíže, dále na roli spadající k hrázi
lapkovské pod kopcem Babou a louce pod rybníkem
Koprníkem. V roce 1677 prodal tuto chalupu se vším
pøíslušenstvím Jiøíku Potmìšilovi. Po nìm jsou dalšími vlastníky: Pavel Šlégl (1681), v jehož rodinì se
drží až do roku 1736, kdy na tento grunt pøichází
Pavel Nedvìd, po nìm v roce 1746 Jan Tichý. V rodinì jeho potomkù, syna Josefa a vnuka Josefa, se
držela chalupa do poloviny 19. století. V roce 1770
dostala chalupa èíslo popisné 7 (dnes 707).
Protilehlá chalupa, stojící za silnicí v kopci,
náležela od roku 1666 Jakubu Štìpánkovi, který byl
propuštìn z panství Skalského. Štìpánek svùj pøíbytek znovu vystavìl a hospodaøil na polích vedle
horeckého Václava Krojšnera, druhý kus mìl pod
srázem Jalovým a tøetí kus naproti srázu Jalového
dobíhajícího až k Babì. Celkem 49 záhonù. K chalupì náležela i louka ležící pod rybníkem Koprníkem,
avšak byla už zarostlá køovím a stromy. Pozdìji se na
tomto gruntu majitelé èasto støídali: Jan Votruba
(1691), Martin Bartoš (1693), Václav Krojšner (v
témž roce 1693), Jan Búta (1717), Václav Frank
(1720), Matìj Frank (1738), Jan Frank (1766).
Poslednì jmenovaný pøikoupil od svého otce též jednoho vola tažného, jednu krávu, jednu prasnici a
další pøíslušenství: 1 pluh s železnými høebíky, 1 stùl
ve svìtnici, 2 židlice, 1 truhlu, troubu, motyku, vidle
hnojné a podací, 1 díž na chleba, 7 ošatek, 1 sud na
zelí, polici na hlinìné nádobí, malou pilku apod. Jan
Frank zemøel v roce 1790 a jeho majetek pøevzal Jan
Altmon. V roce 1804 pøipadla opìt chalupa do rodiny Frankù, nebo• ji koupil Josef Frank, který ji držel
až do roku 1834, kdy ji odkoupil Josef Píè. Po nìm
grunt pøebírá Václav Píè, který však v roce 1846
zemøel. Po dobu nezletilosti jeho syna se ujímá chalupy jeho tchán Josef Tichý, který pozdìji pøenechal
užívání své chalupy èp. 7 svému vnuku Václavu
Píèovi. V konci století drží chalupu èp. 6 rodina
Bavorova, po nich pan Sládeèek. Na pøelomu padesátých a šedesátých let minulého století byla zboøena.
Návesní chalupa èp. 8 (dnes 708) se do svého
èíselného oznaèení nazývala Šustrovská. Mìla
nejmenší výmìr polí a jeden z jejích držitelù, Jiøí
Vondrák, v konci 17. století byl místním ševcem. Od
nìho ji koupil v roce 1713 jeho syn Jiøík Vondrák, v
roce 1738 se jí ujímá Pavel Vondrák a v roce 1763
Jan Ondrák. Po nìm pøichází Jan Hartman (1775). V
19. století je v držení rodiny Švardù a nakonec byla

v rodinné posloupnosti. Postupnì se tu vystøídali
Václav Bureš (1757), Josef Bureš (1791), pak Vojtìch Bureš. Jeho syn se živil též košikáøstvím a zemøel v polovinì minulého století. Poslední majitel
Josef Bureš si postavil na èásti stávajícího gruntu
nový dùm na poèátku tøicátých let minulého století.
Dnešním majitelem je Jan Šafr.
Naproti pøes návesní cestu se až do sedmdesátých let minulého století vypínala chalupa èp. 5,
majetkem Honcových. Za jejich vlastnictví v ní byla
umístìna trafika a kvelb. Byla zboøena v konci 20. let
minulého století.
Trenèínská krèma byla znovu obnovena na
náklad vrchnosti až v roce 1677. O tøi léta pozdìji
v roce 1780 ji koupil Petr Taufmann. V roce 1723 se
tu pøipomíná nový krèmáø Jan Dusyl, 1733 Jan
Šafránek, 1759 Franc Prskavec, 1767 Antonín
Hubaè, 1786 jeho syn Antonín, 1795 Jan Werner.
O sto let pozdìji se stala majetkem hostinského
Antonína Èejky, po nìm pøichází na poèátku 20. století krèmáø Grünwald a dále František Cerman.
Pùvodní hospoda byla døevìná, od konce 18. století
celá kamenná. Stála v prostoru dnešních záchodù se
štítem k jihozápadu. Po roce 1770 obdržela èp. 9
(dnes 709).
Osudy domù v dnešní návsi jsou mladší. Chalupa èp. 2 (dnes 702, majitelé Jirešovi), stála v poloze
pod stávajícím pøestavìným domem. Byla postavena
pøed rokem 1770, zøejmì J. Hašlarem. Jeho rodina se
tu drží až do roku 1846, kdy chalupu získal Jiøí Reitr.
Od roku 1883 jsou vlastníky Josef a Anna Rysovi,
pak už Jirešovi.
Chalupu èp. 3 (Malinova) vystavìl Josef Zima

v roce 1750. Dalším majitelem se stal Jan Krouza
(1759), po nìm Václav Moc (1763) a od roku 1780
Jakub Malina. V jeho rodinì se grunt držel až do
roku 1945, kdy jeho majitel Václav Malina odešel do
pohranièí. Byla zboøena v konci padesátých let.
Chalupa èp. 4 stávala až do poèátku šedesátých
let minulého století vedle bývalé Malinovy chalupy.
Vystavìl ji v roce 1749 Jan Bureš. Byl to jediný trenèínský dùm, který nepoznal zmìnu majitelù než

postavená Jiøím Kejkliczem kolem roku 1730. V roce
1736 na ní už hospodaøí jeho syn Jan, který ji v roce
1773 odprodal Václavu Putikovi. Od roku 1793 se
stala pøíbytkem rodiny Tichých. (Jan Tichý - 1793,
Josef Tichý - 1825). Posledním majitelem pøed
Janem Šafrem byl Václav Tichý, zvaný Mysliveèek.
Posledním stavením, které stálo ještì pøed
rokem 1770, byla samota Hynkov, bývala to støedovìká tvrz, která od 18. století sloužila jako rasovna.
Až do dvacátých let minulého století ji obývali Najberkovi, dnes je v držení Bradnových. Dùm se
nachází ve stráni nad Rybním Dolem.
V konci 18. století a na poèátku 19. století se
v Trenèínì už stavìjí pouze kamenné domy. V této
dobì byly postaveny domy pod èíslem 11 - 24 v prostoru nad novou návsí, v trati pod chalupou èp. 6 a za
hospodou. Pøi sèítání v roce 1880 mìl Trenèín už 33
èísla s polodomky èp. 20b a 25b (døíve Koliášovi,
dnes Kožíškovi).
Mlýn v Rybním Dole byl vystaven v místech,
kde zamýšlel pùvodnì hr. Valdštejn postavit papírnu.
Po zøízení holendru však od úmyslu upustil a prodal
pozemek Janu Ryplovi, který tu vystavìl mlýn. Po
jeho smrti mlýn v roce 1879 vyhoøel. Vznikla škoda
za 4500 zlatých. Vdova po Janu Ryplovi Františka
mlýn znovu obnovila a v roce 1885 jej prodala Václavu a Marii Sezemských. V jejich držení byl až do
roku 1893, kdy se ho ujímá Jan Cerman, po nìm od
roku 1896 jeho syn Jan a snacha Augusta Cermanovi. V roce 1914 jej kupuje Josef Kupec, který jej pøedal v roce 1920 do rukou svého syna Josefa a snachy
Marie. V roce 1959 se stávají polovièními majiteli
Josef a Miluše Valentovi. Souèasným majitelem je
Josef Valenta mladší.
pokraèování pøíštì
- áø

SPORT
FOTBALOVÉ OKÉNKO - OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍ ÈÁSTÍ FOTBALOVÉ SEZÓNY
MINIKOPANÁ
Pod taktovkou trenérù Nagyho ml., Matouška a Jandy obsadilo naše nejmladší
družstvo výborné druhé místo v I. divizi OP minikopané. Úspìchem je i postup
do jarního semifinále okresního poháru této vìkové kategorie.

"A "MUŽSTVO
Naše "A "mužstvo zakonèilo podzimní èást sezóny na domacím høišti remizou
s SK Kosmonosy v pomìru 3:3 a pøed posledním zápasem (13. 11. ve Vysoké
u Mìlníka) mu patøí vynikající druhé místo v krajské 1. B - tøídì skupiny B.
V jarních odvetách jsou svìøenci trenérù Maryšky a Syrùèka pasováni za jednoho z kandidátù postupu do vyšší tøídy.

ŽÁCI
V závìreèném kole rozstøíleli naši žáci družstvo Horek v pomìru 7:0 a zakonèili
podzimní èást OP na pátém místì. Nebýt zbyteèných domácích ztrát, pøezimovali by svìøenci trenérù Kvasnièky a Navary na medailových místech.

"B "MUŽSTVO
Pod tandemem trenérù Janouška a Jachka skonèila naše rezerva na ètvrtém místì
OS skupiny A. Závìr sezóny zastihl naše hráèe ve velmi dobré formì. Škoda
pomalého rozjezdu na zaèátku soutìže.

DOROST
I závìreèné kolo OP zastihlo naše družstvo trenéra Nagyho st. ve výteèné formì
a porazilo družstvo Horek v pomìru 5:1. V podzimní tabulce mu patøí druhé
místo. Pokud vydrží forma a pøidá se i trochu štìstí, oèekává se jarní souboj
s vedoucími Luštìnicemi o pøeborníka okresu v kategorii dorostu.

Velký dík patøí našim vìrným fanouškùm, kteøí v hojném poètu navštìvovali a fandili všem našim celkùm SK.
Lukáš Bláha
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POJIZERSKÝ POHÁR 2005

KUCHYÒSKÉ LINKY NA MÍRU

Dne 28. 10. 2005 se uskuteènil v mladoboleslavském DKOK již 6. roèník
soutìže v taneèním sportu pod
názvem POJIZERSKÝ POHÁR 2005
- Cena TK RYTMUS Bakov nad Jizerou. Soutìž probìhla v pìti kategoriích (viz výsledky) a poøadatelùm (OS
RYTMUS Bakov nad Jizerou + Mìsto
Mladá Boleslav + Mìsto Bakov nad
Jizerou) se podaøilo na parket "pøitáhnout" taneèní špièku z Èeské republiky.
Vždyt`
obou
kategorií
v TANEÈNÍ LIZE se zúèastnili nositelé titulu Mistøí ÈR pro rok 2005!
Soutìž probìhla ve vynikající atmosféøe zaplnìného DKOK a její prùbìh
jen završil výbornou práci poøadatelù.
Také jim patøí nespornì velké podìkování za to, že i letošní roèník
POJIZERSKÉHO POHÁRU se zaøadil mezi nejúspìšnìjší taneèní soutìže
roku.

2. Nulita Kolomeets - Michaela
Haladová (Madat Praha),
3. Marek Èáp - Lenka Tvrzová
(Dance studio Ostrava).

Hlavní kategorie tøídy A
- standardní tance (celkem 35 párù)
1. Petr Valeèka - Vendula Svìráková
(Koloseum Dance Team Plzeò),
2. Petr Smetana - Pavla Lamplotová
(TK Gradace Kromìøíž),
3. Ondøej Borský - Anna Zelená
(TK Rytmus Bakov n. Jiz.).

- dospìlí - standardní tance (38 párù)
1. Martin Dvoøák - Zuzana Šilhánová
(Madat Praha),
2. Pavel Biè - Silvie Konderlová
(Elán Røinec, o. p. s. ),
3. Petr Zabystrzan - Jitka Konderlová
(Elán Tøinec, o. p. s. ).

Hlavní kategorie tøídy A
- latinskoamerické tance (41 pár)
1. Radek Mucha - Alice Stodùlková
(Sokol Vítkovice - TK Akcent
Ostrava),

ELEKTROSPOTØEBIÈE
vestavìné - volnì stojící

TANEÈNÍ LIGA
- senioøi - standardní tance (4 páry)
1. Milan Michálek - Michaela
Michálková (STK Praha),
2. Tomáš Sklenèka - Jitka Gavláková
(STEP by STEP Dance Studio),
3. Jiøí Plšek - Jana Plšková (Tapos
Litomìøice).
- dospìlí - latinskoamerické tance (32
párù)
1. Michal Kostovèík - Kamila Dostálová (TK Trend Ostrava),
2. Radim Pøádka - Kateøina Kolmanová (TK Orel Telnice),
3. Martin Dvoøák - Zuzana Šilhánová
(Madat Praha).

Celkový poèet zúèastnìných párù:
150 (!!!)
RNDr. Jiøí Šlégl

DOPLÒKOVÝ PROGRAM
KARATE - HISTORIE A SOUÈASNOST

KE KAŽDÉ ZAKÁZCE DÁREK.
K O N Z U LTA C E

A ZAMÌØENÍ

Èást desátá:
OKINAWŠTÍ MISTØI.

ZDARMA

Kromì základních škol Shotokan,
Goju - ryú a Motobu - ryú vznikla na
Okinawì i øada dalších, dnes již ménì
rozšíøených stylù.

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

Patøilo k nim tajné umìní rodiny Kojo
z mìsta Naha, patøila sem i škola mistra Matsu Kinjo, který bìhem studií
v Èínì nechtì zabil èlovìka, a po
návratu na Okinawu proto 18 let nevyuèoval žádného žáka z obavy pøed zneužitím karate. Jeho sláva však byla
obrovská, lidé jej milovali jako mimoøádnì dobrého èlovìka a do své smrti
požíval mimoøádné vážnosti.

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

Pozoruhodný styl Wado - ryú, "Cesta
harmonie" vytvoøil Hironori Ottsuka.
Tento muž, aè ozdoben èerným pásem
mistra jujutsu, neváhal vstoupit do
uèení k sensei Funakošimu jako prostý
zaèáteèník v karate, v nìmž ovšem
záhy vynikl. Jeho škola pøedstavuje
podivuhodnou kombinaci technik obou
smìrù.

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

K O N Z U LTA C E

A ZAMÌØENÍ

Významnou školou je dále Uechi - ryú,
které pøedal Kanbun Ueèi svému synovi Kanei Ueèimu. Sám je ovládl
v dobách, kdy pracoval v Èínì jako
prostý chrámový sluha u zvláštì bojovné sekty mnichù.

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

Dodnes je rozšíøená škola Shito - ryú,
11

založená mistrem Kenwa Mabuni.
Tento policejní dùstojník, potomek
slavného samurajského rodu studoval,
postupnì u mistra Itosu, Miyagiho,
Higaonny i Aragakiho. Aè náruživý
znalec vína a kuøák cigaret, dokázal se
prosadit v obrovské konkurenci. Povzbuzen pøíkladem Funakošiho, udìlal na
sklonku života skvìlou kariéru v USA,
kde se jeho škola tìší mimoøádné
popularitì.
Výèet Okinawských mistrù nikdy
nebude úplný, nelze však nevzpomenout jména Koniši (Šindo - jinen - ryú),
Tomoyose ( Kenyu - ryú), Jamada
(Nippon - kempo) a závìrem jméno
Matsutatsu Oyama. Tento muž, který si
liboval v siláckých kouscích typu zabíjení býkù a tygrù pìstí a který prokazatelnì holýma rukama zabil tygra, založil snad nejtvrdší styl vùbec: Kjókušin
- kai.
Jeho žáci trénují odolnost svých holení
pomocí úderù baseballovou pálkou,
a v oblibì mají pøerážení rùzných stavebních materiálù. Mezi samotnými
Japonci však mnoho respektu nepožívají. Toto vše má totiž málo spoleèného s pùvodní myšlenkou karate. Ale
hlavnì, Oyama je pùvodem Korejec…
Pøíštì èást jedenáctá: Filosofie karate.
Autoøi èlánku jsou trenéøi Karate Kobu
Bakov n. J. a Ml. Boleslav.
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ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB PØI ZŠ BAKOV NAD JIZEROU
MEMORIÁL JOSEFA ODLOŽILA
27. èervna 2005, stadion Dukly Praha v Praze 6, Na Julisce
Poøadatel: TJ Dukla Praha
Memoriál Josefa Odložila je po Zlaté tretøe Evropy (Ostrava) druhým nejvýznamnìjším atletickým mítinkem Èeské
republiky. Pravidelnì se ho úèastní mnozí olympijští medailisté, letos se zde napø. pokoušel neúspìšnì Silesi Sihine
z Etiopie o pøekonání svìtového rekordu v bìhu na
10 000 m.
Souèástí tohoto mítinku jsou i závody mladších žákù
a žákyò, ve kterých si úspìšnì vedli 4 zástupci našeho
školního sportovního klubu.
60 m. žákynì
1. rozbìh
1. Adamíková Tereza
2. Makešová Kristýna
3. Vaníèková Simona

PSK Olymp Praha 8, 67
USK Praha
8, 69
ŠSK pøi ZŠ Bakov 8, 97

2. rozbìh
1. Støíbrná Jolana
2. Beranová Kateøina
3. Malá Lucie

ZŠ Kobeøice
PSK Olymp Praha
SK Aktis

8, 69
8, 88
9, 04

Kriketový míèek - žákynì
1. Galertová Alena
USK Praha
47, 92
2. Paulusová Iva
ŠSK pøi ZŠ Bakov 43, 69
3. Aubrechtová Lída
SK Kotláøka
41, 43
800 m - žáci
1. Chøibek Ondøej
2. Aubrecht Ivan
3. Sedlák Matìj
MS Melich Michal

ZŠ Kobeøice
SK Kotláøka
SK Aktis
ŠSK pøi ZŠ Bakov

2:23, 76
2:33, 04
2:36, 40
2:39, 09

Výška - žákynì
1. Èervenková Barbora
2. Pacovská Martina
3. Èermáková Tereza
4. Reslová Lenka

USK Praha
PSK Olymp Praha
SK Kotláøka
ŠSK pøi ZŠ Bakov

139
125
120
115

Kriketový míèek - žáci
1. Alfery Jan
MS Melich Michal
2. Kaspar René
3. Kubánek Jan

USK Praha
ŠSK pøi ZŠ Bakov
ZŠ Kobeøice
PSK Olymp Praha

53, 35
52, 69
50, 37
47, 01

PØESPOLNÍ BÌH
Kristýna Cecavová metr za vítìzkou!
První sportovní akcí letošního školního roku bylo okresní
kolo v pøespolním bìhu v Mladé Boleslavi. Soutìž probìhla za slunného poèasí v lesoparku Štìpánka v Mladé Boleslavi dne 12. øíjna. Zúèastnilo se jí 15 škol okresu, celkem
318 dìtí ve 4 kategoriích.
Našim žákùm se v tomto závodì pomìrnì daøilo. Výborné
druhé místo v konkurenci 75 závodnic z celého okresu
vybojovala Kristýna Cecavová, která navázala na své
úspìchy z loòska, kdy byla tøetí a pøedloòska, kdy obsadila 2. místo v mladší kategorii. Výbornì si vedlo družstvo
mladších žákyò v sestavì Jana Mlynková, Veronika Janšová, Tereza Krejbichová, Karolína Stehlíková a Romana Nováková. Tato dìvèata v konkurenci 15 škol vybojovala 3. místo. Pøed nì se dostaly jen 2 sportovní školy. Do
první desítky se ještì dostali 8. Martin Petráò, 6. Jana
Mlynková a 7. Veronika Janšová.
Výsledky:
Starší žáci 8. - 9. roèník 2600 m - (15 škol 75 závodníkù)
Bakov - 6. místo v družstvech
1. vítìz
9:13
17. Hammer Lukáš
9:52
20. Melich Michal
9:57

24.
59.
60.

Janeèek Milan
Paiš Jaroslav
Dlask Tomáš

10:12
11:37
11:38

Mladší žáci 6. - 7. roèník 1200 m - (75 závodníkù) - Bakov 7. místo v družstvech
1.
vítìz
4:04
8.
Petráò Martin
4:18
15. Matohlina Petr
4:32
25. Pokorný Dan
4:41
30. Vích Ondøej
4:48
43. Vích Lukáš
4:53
Starší žákynì 8. - 9. roèník 1300 m
(75 závodnic) - Bakov - 5. místo v družstvech
1. vítìzka
4:51
2.
Cecavová Kristýna
4:52
21. Janšová Marcela
5:30
26. Beranová Monika
5:36
40. Èumpelíková Pavla
5:47
44. Paulusová Kateøina
5:53
Mladší žákynì 6. - 7. roèník 1300 m
(75 závodnic) - Bakov - 3. místo v družstvech
1.
vítìzka
5:02
6.
Mlynková Jana
5:23
7.
Janšová Veronika
5:23
31. Krejbichová Tereza
6:00
40. Stehlíková Karolína
6:09
44. Nováková Romana
6:12
Výsledky družstev:
Mladší žáci
01. 6. ZŠ Mladá Boleslav
02. 7. ZŠ Mladá Boleslav
03. ZŠ Luštìnice
07. ZŠ Bakov

5
49
81
121

Mladší žákynì
01. 6. ZŠ Mladá Boleslav
02. Gymnázium M. Hradištì
03. ZŠ Bakov
Starší žáci
01. 6. ZŠ Mladá Boleslav
02. 7. ZŠ Mladá Boleslav
03. 2. ZŠ Benátky
06. ZŠ Bakov

22
58
85
25
35
64
124

Starší žákynì
01. 6. ZŠ Mladá Boleslav
02. Osmileté gymnázium MB
03. 2. ZŠ Benátky
05. ZŠ Bakov

25
49
63
90

ATLETICKÝ TROJBOJ
Sokol Mladá Boleslav uspoøádal v pátek 21. 10.
na Stadionu Jana Železného závody v atletickém
trojboji. Zúèastnily se ho všechny vìkové kategorie žákù i pøedškolních dìtí. Z Bakova se
závodù zúèastnily žákynì 8. tøídy Simona
Vaníèková, která zvítìzila ve své kategorii,
Veronika Bušová - skonèila tøetí a Iva Paulusová, která skonèila tìsnì pod stupni vítìzù.
60 m dálka kriketový
míèek
1. Simona Vaníèková 8, 6 375
43, 10
3. Veronika Bušová 9, 7 383
40, 20
5. Iva Paulusová
9, 8 315
41, 80

ÚSPÌCHY MINI ŽÁKÙ SK
BAKOV - TROCHA NAŠÍ SLÁVY
Bakovští mini žáci hrají nejvyšší soutìž na okrese a vedou si velmi dobøe. Los jim pøisoudil
velmi tìžkou skupinu Knìžmost, Krnsko
a Bìlou p/Bezd. Mistrovská utkání se hrají formou turnaje, který poøádá každé mužstvo.
Bakovští hned v prvním turnaji pøed domácím
publikem vyhráli všechny tøi zápasy a získali tak
cenné body pro zaèátek turnaje. Za 14 dní jsme
zavítali do sousedního Knìžmosta. První zápas
jsme vyhráli nad týmem Krnska 2:0, branky vsítili Bígl a Adam. Ve druhém zápase jsme sehráli
vyrovnaný zápas s celkem Knìžmosta, který se
pøekvapivì ukázal jako nejvìtší soupeø o první
pøíèku a remizovali jsme 0:0. V posledním zápase jsme si hravým zpùsobem poradili s celkem
Bìlé, který jsme rozdrtili 9:0 (2x Bígl, 2x Adam,
1x Matohlina, 2x Mlynka, 1xSieber). Po tomto
turnaji jsme si upevnili první pøíèku v tabulce.
Na tøetí turnaj jsme zajíždìli do Krnska, kde je
vždy velmi nepøíjemné prostøedí a na naše chlapce zøejmì padl herní a výsledkový útlum. První
zápas s Knìžmostem jsme prohráli 3:1, kdy
èestný úspìch vsítil Bígl. Ve druhém zápase
jsme dokázali otoèit témìø prohraný zápas
s Bìlou, kdy jsme vstøelili dvì branky (Bígl,
Hampeis) a remizovali 2:2. Stejný scénáø mìlo
i utkání s domácím Krnskem, kdy nejkrásnìjší
branku turnaje vsítil Bígl, když napøáhl témìø
z poloviny høištì a "zavìsil" k tyèi. Tìmito
nepøíznivými výsledky se na naše hochy dotáhl
Knìžmost, ale postup do finálové skupiny je již
témìø jistý a v Bìlé se budeme snažit uhrát co
nejlepší výsledky a kvalitnì reprezentovat mìsto
Bakov n. Jiz.
V rámci turnajù se hraje na okrese Ml. Boleslav
Štika cup a naši borci zahájili spanilou jízdu,
deklasovali Dlouhou Lhotu 6:0, poté po vynikajicím výkonu vyhráli až na penalty 2:1 v Dolním
Bousovì. Posledním krokem k postupu do semifinále byl celek Èejetic, který jsme hostili na
domácí pùdì a vyhráli jsme ho 6:2.
Kádr tvoøí øada výborných hráèù s dobrou perspektivou. Mezi nì patøí napø. Jakub Šulc, zøejmì nejlepší brankáø na okrese a v kraji, mezi nejrychlejší hráèe patøí útoèník Ladislav Mlynka a
nesmíme zapomenout na kanonýra Luboše
Bígla, který je nejlepším støelcem soutìže
a postrachem soupeøù.
V souèasné dobì si myslím, že mužstvo vzhledem ke svému vìku pøedvádí velmi dobrý kolektivní výkon, prezentuje se moderní hrou a krásnými akcemi, po kterých padají branky. Tímto
èlánkem bych jménem našeho realizaèního týmu
podìkoval za výborné výsledky našim hráèùm.
Hráèský kádr:Šulc Jakub, Bartoš Lukáš, Zach
Jakub, Sieber Jakub, Hampejs Matìj, Adam
Filip, Mlynka Ladislav, Resl Tomáš, Grmolinský
Martin, Soukup Martin, Bígl Luboš, Matohlina
Ondøej, Hyka Michal
Realizaèní kádr: Matoušek David + Lukáš Nagy
+ Jan Nagy mladší - trenéøi, Janda Petr - vedoucí mužstva
David Matoušek

Mgr. Luboš Brodský
Pozn.: MS - mimo soutìž
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