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Z p r a v o d a j  m ě s t a  B a k o v a  n a d  J i z e r o u

Co projednávalo zastupitelstvo města na svém prvním zasedání v letošním roce? 
Kromě standardních věcí, jako schválení programu, ověřovatelů, kontroly plnění 
uložených usnesení:

• Schválilo rozpočtová opatření za r. 2005. 

• Schválilo přijetí dalších dotací městu a to: 
 8. 000,- Kč – Úřad práce Mladá Boleslav (veřejně prospěšné práce)
 100. 000,- Kč – neinvestiční dotace z KÚ pro JSDH Bakov n. J.
 100. 000,- Kč – investiční dotace z KÚ pro JSDH Bakov n. J.
 64. 557,- Kč – doplatek podpory od SFŽP na plynofikaci obcí Buda a Chudoplesy
 116. 989,- Kč – doplatek podpory od SFŽP na plynofikaci obcí Buda a Chudoplesy

• Schválilo poskytnutí finančních záloh z rozpočtového provizoria na provoz
PO města, tj. MŠ a ZŠ:
 1. 000. 000,- Kč – Základní škola Bakov nad Jizerou
 500. 000,- Kč – Mateřská škola Bakov nad Jizerou

• Neschválilo vyvěšení záměru prodeje a následného uzavření kupní smlou-
vy s manželi Mikoláškovými, Bakov nad Jizerou, na prodej pozemku parc. č. 
1045/2 o výměře 2 067 m2 v k. ú. Bakov nad Jizerou. 

• Schválilo uzavření smlouvy o pronájmu pozemku pro Štefana Franka, Bakov 
nad Jizerou, na část pozemku parc. č. 865/2 o výměře 470 m2 v k. ú. Bakov nad 
Jizerou, na dobu neurčitou za cenu 10, -Kč/m2/rok + inflace (minimálně však 5%).

• Schválilo odnětí části pozemku parc. č. PK 231 v k. ú. Zvířetice o výměře cca 
1200 m2 ze zemědělského půdního fondu pro technické zázemí pro využití a údržbu 
státní památky - hradu Zvířetice. 

• Schválilo a pověřilo starostu podpisem smlouvy o nepeněžitém vkladu (prodlou-
žení kanalizační stoky v ul. Jizerní v Bakově nad Jizerou) mezi městem Bakov nad 
Jizerou a spol. VaK, a. s., Mladá Boleslav, smlouvy o provozování vodního díla 
(prodloužení kanalizační stoky v ul. Jizerní v Bakově nad Jizerou) mezi městem 
Bakov nad Jizerou a spol. VaK, a. s., Mladá Boleslav. 

• Schválilo uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městem Bakovem n. J. a společností 
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., na realizaci projektu Bakov n. J. 
– dostavba kanalizace Bakov nad Jizerou ( návaznost na usn. č. 19) ze dne 20. 9. 
2004), na který je poskytnuta dotace z Fondu soudržnosti Evropské unie,           
a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

• Schválilo uzavření kauční smlouvy s firmou MIRLAND, s. r. o. , Jabloňová
1104, Bakov nad Jizerou, na odprodej budovy býv. kina v Husově ulici čp. 
610 v Bakově nad Jizerou stojící na pozemku parc. č. st. 477 a parc. č. st. 
428/2 a pozemků parc. č. st. 477 o výměře 1406 m2 a parc. č. st. 428/2 o výměře 
219 m2, vše v k. ú. Bakov nad Jizerou a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

• Schválilo uzavření kupní smlouvy s firmou MIRLAND, s. r. o. , Jabloňová
1104, Bakov nad Jizerou, na odprodej budovy býv. kina v Husově ulici čp. 610 
v Bakově nad Jizerou stojící na pozemku parc. č. st. 477 a parc. č. st. 428/2     
a pozemků parc. č. st. 477 o výměře 1406 m2 a parc. č. st. 428/2 o výměře 
219 m2, vše  v k. ú. Bakov nad Jizerou za cenu 2 000 000, - Kč a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 

• Vzalo na vědomí předložené informace tajemnice a starosty k možnostem zří-
zení městské policie, včetně variant. 

Další veřejné zasedání zastupitelstva města je plánováno na 15. března     
a jeho hlavním bodem programu bude schválení rozpočtu města. 

Jiří Hieke

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Protože každý má právo na svůj názor 
a svoji obhajobu, reagovala v minulém 
čísle Bakovska vedoucí odboru výstav-
by a životního prostředí paní Kamení-
ková na článek pana M. Palounka, ve 
kterém on popisuje důvody své rezig-
nace na funkci zastupitele města. 
Na jeho článek jsem reagovala i já     
a uvedla jsem, že jeho článek se mi 
nečetl dobře, protože kritika v podstatě 
dopadla na hlavu všech úředníků úřadu 
(jak uvedl p. Palounek i těch poctivých 
a zodpovědných). Proto jsem nejen v je-
jich a svém zájmu, ale v zájmu prav-
dy a objektivity slíbila, že požádám 
p. Palounka o předložení konkrétních 
případů, nechám je posoudit nezávis-
lými orgány a budu občany o výsledku 
informovat. 
Dnes tak činím. Společně jsme si objas-
nili případ povolení ke kácení stromu. 
Dále bohužel musím konstatovat, že 

kontrolními orgány bylo skutečně shle-
dáno pochybení v postupu stavebního 
úřadu při vydávání územního rozhodnu-
tí o umístění novostavby skladové haly 
podané firmou STEMI s. r. o, Bakov
nad Jizerou. Posledním bodem kritiky 
bylo upozornění na vydání stavebního 
povolení na výstavbu rodinného domu 
v nesouladu s územním plánem města. 
Případ jsme nechali posoudit zpracovate-
li územního plánu města a bylo konsta-
továno, že vydání rozhodnutí opravdu 
není v souladu s územním plánem měs-
ta, resp. jeho regulativy. 
Jaký bude další postup? O výsledku bude 
informována rada města na svém příš-
tím zasedání, které proběhne v době, 
kdy bude toto číslo Bakovska již v tisku. 
Poté budou přijata příslušná nápravná 
opatření. 

Jaroslava Čermáková

Upozorňujeme občany bydlící v uli-
cích Družstevní a Pionýrů, že v břez-
nu by měly být započaty práce na pře-
ložkách inženýrských sítí (vodovod 
a kanalizace) v těchto ulicích. Nové 
sítě budou pokládány do komunika-
ce, tudíž zde bude omezena možnost 
parkování a projíždění vozidel. Žádáme 
proto občany, zejména řidiče, o tole-
ranci. Přesný termín zahájení prací 
není zatím znám, jelikož výběrové 

řízení na realizaci stavby proběhne 
koncem 8. kalendářního týdne. Práce 
by měly probíhat v několika etapách 
s termínem dokončení stavby do 10. 
dubna tak, aby byl provoz na komu-
nikacích omezen co možná nejméně. 
O termínu zahájení prací budete včas 
informováni vyvěšením upozornění 
na vchodové dveře všech přilehlých 
bytových domů. 

Ing. Martina Nikodemová

STAVEBNÍ PRÁCE V ULICÍCH 
DRUŽSTEVNÍ A PIONÝRŮ

NA ČÍ STRANĚ JE PRAVDA?
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Zřízení městské policie (MěP) v našem 
městě je tak horké téma, že se prolíná 
téměř každým jednáním rady a zastu-
pitelstva. I to loňské dne 21. 9. 2005 se 
neslo ve stejném duchu a na návrh p. 
Brodského mi bylo uloženo zpracovat 
podklady, které by pomohly při rozho-
dování: „Policie ano či ne?“
Oproti minulým letům došlo od ledna 
letošního roku k výraznému rozšíře-
ní pravomocí obecních a městských 
policií. K dalšímu nárůstu pravomocí 
dojde od 1.7.2006, což bylo jedním z hlav-
ních impulsů rady města pro podání návr-
hu na zřízení městské policie v Bakově 
v rozsahu alespoň 3 strážníků.
V čem se pravomoci rozšířily? Je to 
zejména kontrola prodeje a podávání 
alkoholu mladistvým, kontrola užívání 
a distribuce toxických návykových látek, 
kontrola zákazu kouření na veřejných 
zastávkách a ve veřejných budovách. 
Od 1.7. bude MěP moci měřit rychlost 
projíždějících aut v obci a také kontro-
lovat na území města osobní doklady 
a doklady od vozidel. Kontrola zákazu 
stání a zastavení, parkování na místech 
zakázaných nejen dopravními předpisy, 
ale i vyhláškou města (chodníky, veřej-
ná zeleň ...) je samozřejmostí již nyní, 
včetně oprávněnosti „nasadit botičku“. 
Veškeré přestupky je MěP oprávněna 
na místě řešit blokovou pokutou.

Zastupitelé za SNK navrhují uvolnit      
z rozpočtu pro letošní rok 1 000 000,- Kč 
na zřízení MěP. 
Při tvorbě podkladů jsem vycházela ze 
zákonných předpisů, snažila se získat 
poznatky městských policií na našem 
okrese a navázat kontakty s obcemi 
v jiných okresech, které mají zřízenou 
obecní policii o malém počtu strážníků. 
Kontakty jsme navázali a pro přiblížení 
problematiky Vám je představujeme:

a) obec Líbezníce (Praha - východ) 
1300 obyvatel
2 strážníci (+ bezpečnostní služba)

b) město Rudná (Praha - západ)  
3000 obyvatel
2 strážníci (zvažují zvýšení počtu)

c) město Sadská (Nymburk)  
3200 obyvatel
3 strážníci. 

Obec Líbeznice jsem navštívila spo-
lečně se starostou města a zastupitel-
kou Ing. Vodičkovou, město Rudnou 
a Sadskou se starostou města. Od jejich 
zástupců jsme získali informace po-
třebné k dokreslení již dříve získaných 
poznatků. 
Došlo také k osobnímu jednání s veli-
telkou Obecní policie Líbezníce a veli-
telem Městské policie v Počáplích přímo 
n a našem MěÚ. Oba po prohlídce na-
šeho města konstatovali, že vzhledem 
k počtu obyvatel (4 500) a velké rozloze 
města (včetně místních částí) musí ve 
městě sloužit minimálně 3 strážníci, 
aby bylo město a jeho místní části ale-
spoň částečně městskou policií zabez-
pečeny. 
Získané poznatky jsem zpracovala do 
komplexního materiálu, který zastupitelé 
na svém jednání 18. ledna 2006 obdrželi. 

Jaké přibližné finanční náklady by ob-
nášelo zřízení městské policie o třech 
strážnících v našem městě v roce po-
řízení, představuje následující souhrn. 
Částky jsou opravdu orientační, ale 
předpokládám, že od skutečnosti by se 
neměly moc lišit. 

Vybavení a úprava prostor  
80 000  
Bylo by možné využít prostory ve vlast-
nictví města, kde by ovšem muselo dojít 
k jejich úpravě a vybavení (mříže, trezor, 
zabezpečení, topení, stavební úpravy, 
nábytek).

Energie  
10 000

Výstroj  
105 000  
Nutno vycházet z vyhlášky MV č. 
88/1996 Sb. , kterou se provádí zákon 
o obecní policii, výstroj je předepsá-
na, ale může se vycházet z finančních
možností města, tzn. v prvním roce je 
uvažována jen nejnutnější, ale potřebná 
výstroj. Kalkulováno dle informací vý-
strojny obecních policií 3 x 35 000,- Kč

Výzbroj  
60 000  
Zbraň, donucovací prostředky, světelné 
terče, botičky, apod.

Školení  
45 000  
Strážníci musí projít vstupním školením, 
které zajišt’ují akreditované společnosti  
a procházet školením průběžným a cvič-
nými střelbami: 3 x 15 000,- Kč.

Dopravní prostředek
350 000 
Dopravní prostředek včetně nápisů, 
majáku, pohonných hmot a pojištění: 
cca 350 000, - Kč. 

Ostatní výdaje 
30 000  
Pevná telefonní linka včetně zřízení, 
mobily, poplatky

Plat včetně odvodů
1 100 000 
Plat podle NV č. 537/2005 Sb. , odvody 
na sociální a zdravotní pojištění. 

Počítačové vybavení
65 000
Vybavení počítačem s vhodným pro-
gramovým vybavením pro zajištění ad-
ministrativy a spojení s Policií ČR

Náklady celkem
1 845 000 
Náklady na rok 2006 pro tři strážníky 
byly vyčísleny celkem na cca 1 845 000,- 
Kč, ale vzhledem k tomu, že MěP by 
letos rozhodně nefungovala celý kalen-
dářní rok, snížily by se mzdové a další 
náklady měsíčně přibližně o 92 000,- 
Kč, tj. letos cca na 1 500 000,- Kč. 

Je však také možné, že se rozhodne        
o vyšším počtu strážníků a finanční část-
ka se zvýší cca o 445 000, - Kč za kaž-
dého, v letech příštích by se však nákla-
dy snížily, např. za vybavení a úpravu 

MĚSTSKÁ POLICIE – POKOLIKÁTÉ UŽ?

prostor, nákup dopravního prostředku, 
výstroj i výzbroj a podobně. 
Faktem zůstává, že zastupitelé budou 
muset kousnout „do tvrdého oříšku“. 
Na jedné straně občané volají po větší 
bezpečnosti a dodržování předpisů ve 
městě, a to by se díky větším kompeten-
cím obecních policií od letošního roku 
mohlo povést, na druhé straně zřízení 
policie bude stát nemalý peníz z obec-
ní kasy. Navíc si nemůžeme nalhávat, 
že zřízení městské policie vše ochrání. 
I v těch městech, kde ji mají zřízenou 
(někde i policii státní), se porušují vy-
hlášky, páchají přestupky a trestné činy. 
Nicméně tím, že rada města navrhla do 
rozpočtu pro letošní rok na zřízení poli-
cie 2 000 000, - Kč, udělala první krok. 
Bude správným směrem, co myslíte? 
Vaše názory by jistě zajímaly zastupite-
le před jejich nelehkým rozhodováním, 
a proto dáváme možnost se k této pro-
blematice vyjádřit. 

Své názory na zřízení městské policie 
můžete:

- poslat či donést osobně na MěÚ

- zavolat (326781500, 326781116, 
326782918)

- využít e-mailové pošty (info@ba-
kovnj.cz, cermakova@bakovnj.cz, sta-
rosta@bakovnj.cz)

- využít ankety na internetových strán-
kách města www.bakovnj.cz 

- své názory přímo předat zastupitelům 
města. V tomto směru mě napadá otáz-
ka: Znáte je všechny? Ne?! Tak vám 
předkládáme jejich seznam.

Těšíme se na Vaše názory. 

Jaroslava Čermáková

Mgr. Bartošová Věra • Brodský Luboš st. • Mgr. Černá Jaroslava 
Mgr. Dlasková Zdeňka • Ing. Dürrová Marie • MUDr. Dvořák Přemysl 
JUDr. Ing. Dvořák Miroslav • Grünwald Václav ml. • Hieke Jiří 
MUDr. Chalaš Jaroslav • Mgr. Kaluhová Helena • Landa Lubomír 
Oliveriusová Štěpánka • Doškářová Věra • Pelant Jiří, Šnajdrová Alena 
Peroutka Lubomír • Mgr. Šulc Petr • Šverma Petr • Vlastová Dagmar 
Ing. Vodičková Martina

 SEZNAM ZASTUPITELŮ
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Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Městská knihovna v Bakově nad Jize-
rou v roce 2005 zapůjčila 573 zaregis-
trovanýmčtenářům celkem 26 149 knih 
a 6 657 časopisů. 
V tomto období navštívilo knihovnu  
4 066 osob, z toho 2 086 dospělých, 
279 dospívající mládeže a 1 701 dět-
ských čtenářů. 
Pro školní mládež bylo v knihovně 
uskutečněno 68 kolektivních akcí (be-
sedy, informatická výchova v knihov-
nách, výměnný systém knih, popřípadě 
požadavky dle vyučujícího). 
V listopadu jsme uspořádali v knihovně 
besedu s MUDr. Stanislavem Melicharem 
na téma „Nové poznatky oftalmologie“. 
Výstavek a nástěnek bylo provedeno 

60, navíc se několikrát do roka zaslou-
ží o výstavky v knihovně také děti ze 
zdejší školní družiny, z jejichž prací po-
tom výzdobu knihovny realizujeme. 
Přírůstek knižního fondu činil 770 jed-
notek, úbytek 131. 
Do místních lidových knihoven (Chu-
doplesy, Buda, Horka, Zvířetice) jsme 
provedli 28 metodických návštěv. Těm-
to knihovnám bylo zapůjčeno 68 sou-
borů s 1 318 svazky. 
Podle přání návštěvníků byla knihovna 
mimo návštěvní dny také k dispozici 
při otevírání muzea. 
Internetových služeb, tiskárny a kopíro-
vacího stroje bylo plně využito i mimo 
půjčovní dny. 

ČINNOST V LOŇSKÉM ROCE

Devátá, I. : Koukám a co nevidím
Goldberg, L. : Virus
Přibský, V. : Můj muž král Karel IV. 
Brown, D. : Šifra mistra Leonarda
Saillo, V. : Pláč v poušti
Conrad, J. : Srdce temnoty
McCulloughová, C. : Ve stínu zlaté hory
Knopp, G. : Stalingrad - Peklo na Volze
Lurker, M. : Slovník symbolů
Dugasová, A. : Babiččiny bylinky
Pala, K. : Slovník českých synonym
Šimková, B. : Anče a Kuba mají Kubíčka
Deary, T. : Řecké báje
Sonnenblick, J. : Bubny, holky a nebezpečný koláč
Langley, A. : Leonardo
Martin, M. : Velká kniha pro malé výtvarníky 

Z KNIŽNÍCH NOVINEK

Tak jako každý rok, i letos Vám nabízíme v rámci akce "Březen -měsíc internetu" 15ti minutový přístup na internet zdarma, a to v týdnu od 13. do 17. března.
 BŘEZEN – MĚSÍC INTERNETU

Poplatek za svoz komunálního odpadu 
na celý rok nebo na I. pololetí (ve výši 
440 Kč na osobu a rok) můžete uhradit 
do 28. února 2006. Poplatek ze psů 
(ve městě 100, - Kč, obce 70, - Kč, 
panelové a činžovní domy 200, - Kč) 
do 30. dubna 2006. Poplatky můžete 
uhradit v pokladně města (v přízemí 
budovy) v pondělí a ve středu od 7:30 
do 12:00 a od 13:00 do 16:30. 

Magdalena Bulířová

POPLATKY

Při pohledu do kalendáře zjistíme, že 
je teprve polovina února, ale nářky 
nad dlouhotrvající a tuhou zimou jsou 
na denním pořádku ve všech směrech 
našeho života. Většině občanů dělají 
vrásky stavy plynoměrů, protože při 
současném období nelze jejich spotře-
bu pro rychle se měnící čísla počítadla 
objektivně odečíst. To se samozřejmě 
projeví na platbách za toto sice eko-
logické, ale pro většinu občanů stále 
dražší topení. Následkem tohoto faktu 
jsou stále více se objevující případy 
spalování čehokoli. Je to pro mne vel-
mi smutné konstatování, protože po 

letech zlepšování životního prostředí 
a hlavně ovzduší se vracíme zpátky do 
období smogu a ničení veškerého ži-
vota v našem okolí. Samozřejmě to lze 
pochopit z finančních důvodů většiny
obyvatel, ale přesto bych chtěl apelo-
vat na všechny občany, kteří používají 
k topení tuhé materiály, aby zvažovali, 
co do kotle dávají. Nejhorším řešením 
je spalování všech odpadů z domácnos-
tí, které určitě nepatří do kotle a zamo-
řují nás i naše okolí…

Jiří Hieke

SLOVO STAROSTY

Zlatý erb je soutěž o nejlepší webo-
vé stránky a elektronické služby měst 
a obcí. I naše město se letos poprvé do 
soutěže přihlásilo. Soutěž vyhlašuje 
Sdružení Zlatý erb pod záštitou Minis-
terstva informatiky ČR, Ministerstva 

vnitra ČR a Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR. Krajská kola vyhlašují kraje 
ČR. Soutěž je pořádána ve spolupráci 
se sdružením Český zavináč, Svazem 
měst a obcí ČR, portálem Města a obce 
online a konferencí ISSS. Soutěž je sou-
částí iniciativ v rámci kampaně Březen 
- měsíc internetu. 
Cílem soutěže je podpořit moderniza-
ci místní a regionální veřejné správy 
prostřednictvím rozvoje informačních 
služeb poskytovaných občanům i spe-
cifickým skupinám uživatelů s využi-
tím internetu a ostatních elektronických 
médií, a přispět tak k rozvoji kvality ži-
vota ve městech, obcích a krajích České 
republiky. 
Pokud se vám líbí webové stránky 
obce, můžete jim udělit svůj hlas. Hla-
sovat mohou všichni uživatelé interne-
tu, kteří disponují platnou e - mailovou 
schránkou, na niž bude poslána ově-
řovací zpráva. Hlasovat lze pouze pro 
jedno město nebo obec bez ohledu na 
kategorii. Do středy 22. 2. 2006 17:00 
budou hlasy započítány do krajské 
ceny veřejnosti (pokud bude udělena), 
do pátku 24. 3. 2006 17:00 do celostát-
ní ceny veřejnosti. 
Chcete - li udělit hlas webovým strán-
kám našeho města, můžete hlasovat      
z odkazu www.bakovnj.cz 

Magdalena Bulířová

ZLATÝ ERB 

Finanční úřad v Mladé Boleslavi infor-
muje všechny daňové poplatníky, kteří 
budou za rok 2005 podávat daňové při-
znání k dani z příjmů fyzických osob, 
že v rámci služeb poskytovaných veřej-
nosti budou pracovníci finančního úřa-
du přítomni na Městském úřadě v Ba-
kově nad Jizerou, na správním odboru,    
v I. patře budovy, a to ve čtvrtek 9. března 
a v úterý 21. března 2006 v době od 9 
do 17 hodin. V rámci těchto úředních 
hodin mohou daňoví poplatníci platně 
podat daňové přiznání, mohou získat 

pomoc při vyplnění daňového přiznání 
do příslušných formulářů a rovněž mo-
hou obdržet složenku. Pro usnadnění 
a snazší pochopení problematiky daňo-
vého přiznání veřejností jsou rovněž 
k dispozici na pokladně MěÚ v Bakově 
nad Jizerou vzory nejtypičtějších pří-
kladů vyplnění daňového přiznání. 
Upozorňujeme však, že pracovnice v po-
kladně MěÚ není kompetentní poskyto-
vat informace k vyplňování daňových 
přiznání. 

 Magdalena Bulířová

INFORMACE FINANČNÍHO ÚŘADU
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OD NAŠICH ČTENÁŘŮ

BŘÍZA BĚLOKORÁ

Je známá a roste všude. Březové hájky, 
aleje, jednotlivé břízy. Roste všude a je 
někdy v pohrdání těmi, co ohrnují nos 
nad „obyčejnými“ stromy. 
Je obyčejná?

1) Je léčivá. Na jaře trhané listy jsou 
vynikající pro bylinné čaje. Čaj se dá 
připravit i z čerstvých listů. Jinak listy 
sušíme pro léto, podzim, zimu a předja-
ří. Suší se v tenkých vrstvách a teplota 
nesmí překročit +40 st. Čaje jsou vy-

nikajícím lékem na ledvinové choroby 
a choroby cest močových. Předností je, 
že nedráždí ledviny. Uplatňuje se i při 
léčbě revmatismu a ischiasu. Březová 
voda získaná odborně z bříz se použí-
vala jako vlasové tonikum. Listy, mimo 
účinné látky (saponiny a silice, hlavou-
nové glykosidy, pryskyřice a tříslovi-
ny), obsahují i vitamin C, karoteny, 
minerální látky a antibioticky účinné 
fytoncydy. 
2) Protože bříza má velmi malé růstové 

V prosincovém článku MVDr. Netíkové „Aronie“ jsme chybně uvedli, že plody jsou sladké, a tudíž vhodné pro lidi s cukrovkou. Pochopitelně, že správně mělo být 
„...nejsou sladké“. Za chybu se omlouvám. 

Magdalena Bulířová

 Oprava

KONEČNĚ NĚKDO

Při přečtení prosincového čísla zpravo-
daje „Bakovsko“ jsem se rozhodoval, 
zda podpořím velmi odhodlaný krok 
radního a zastupitele pana M. Paloun-
ka, který nemohl prorazit úřednickou 
mašinérii skupinky lidí a raději se vzdal 
těchto postů. 
Přesvědčilo mě až lednové vydání to-
hoto plátku s článkem vedoucí úřadu 
MěÚ Bakov nad Jizerou pí Čermáko-
vé a následně článek vedoucí Odboru 
výstavby a ŽP v Bakově nad Jizerou pí 
Kameníkové. 
Z článku napsaném vedoucí úřadu - ci-
tuji: „Protože však neuvádí konkrétní 
případy, požádala jsem ho o jejich sdě-
lení.“ Ale pan M. Palounek přece uvádí 
konkrétní případy, cituji: „Mám osobní 
zkušenosti s liknavým a neodborným 
přístupem vyřizování povolení ke káce-
ní stromu, který prokazatelně ohrožuje 
nejen soukromý majetek, ale dokonce 
i zdraví a životy lidí. Setkal jsem se 
s vydáním stavebního povolení v nesou-
ladu s územním plánem města, vydáním 
územního rozhodnutí bez souhlasu dotče-
ných stran atd.“ Mohl bych citovat další 
věty, ale ten, kdo má prosincové a led-
nové číslo zmíněného Zpravodaje může 
porovnat sám a udělat si vlastní obrázek, 
zda jsou odpovědi na placený článek v in-
zerci p. M. Palounka smysluplné. Nebo 
je těch stromů, co ohrožují lidské zdraví, 
a vydaných stavebních povolení v nesou-

ladu s územním plánem města více? 
Pokud si pí Kameníková myslí, že p. 
M. Palounek neměl důvod k odstoupe-
ní, tak se hluboce mýlí. Z jeho článku 
jasně vyplývá jeho odpovědnost vůči 
bakovským občanům při prosazování 
jejich vůle a zájmů. Nemusí vždy úřad 
rozhodnout správně, vždyt’ je to jen 
skupinka lidí, nebo dokonce jen jeden 
člověk. Naslouchat ostatním by jim jen 
prospělo, i věci samotné. 
Myslím si, že kdo měl možnost jednat 
s vedoucí odboru výstavby a ŽP a kdo 
se s ní střetl 
v názorech, sám nejlépe posoudí její 
chování, které hraničí až s arogancí. 
Možná, že by se měly takové úřednice 
podívat na jiné i stavební úřady v Mladé 
Boleslavi, Kosmonosích, kde Vám po-
mohou, dovedou Vám naslouchat a snaží 
se nastolený problém řešit. Z takového 
úřadu pak odcházíte s pocitem, že tako-
vý úředník je tam opravdu pro Vás a na 
správném místě. 
Ač je p. M. Palounek jiného politického 
myšlení nežli já, tak si ho za tento krok 
vážím a jsem si vědom, že to pro něho 
bylo velmi vážné rozhodnutí. Doufám, 
že občané budou sami reagovat na cho-
vání některých úředníků města Bakova 
nad Jizerou a dají jim jasně najevo svůj 
názor. 

Petr Rajtr 

Pěvecký sbor Jizeran Semily, jeden z nej-
známějších a nejdéle působících sborů 
libereckého kraje, důstojně vzpomněl 
280. výročí narození hudebního sklada-
tele, bakovského kantora Jiřího Ignáce 
Linka. Pod vedením sbormistra Jiřího 
Kurfiřta nastudoval Linkovu vánoční
mši Missa pastoralis in F se závěrečnou 
pastorelou Narodil se Kristus Pán a ně-
kolik jeho dalších líbezných pastorel. 
Spolu s Krkonošským komorním or-
chestrem, řízeným dirigentem Karlem 
Jakubů, je pod názvem Vánoce s J. I. 
Linkem uvedl na koncertech v kostele 
P. Marie v Bozkově, na zámku v Mni-
chově Hradišti, v kostele v Libštátě 
a na Tříkrálovém koncertě v krásném 
prostředí vestibulu Státního archivu 
v Semilech. Zásluhou Jizeranu zazněla 

Linkova hudba o Vánocích na čtyřech 
místech v Pojizeří, kde bývala provozo-
vána tamějšími hudebníky zejména ve 
druhé polovině 18. století. Pečlivé na-
studování skladeb a obdivuhodné výko-
ny sólistů, sboru i instrumentalistů daly 
vyniknout melodické vroucí Linkově 
hudbě. Posluchači ji přijímali s velkým 
pochopením a nadšeně aplaudovali. 
Semilští museli překonat mnohé svízele 
spojené s přípravou a zejména s realizací 
koncertů. Tím více zasluhuje ocenění 
iniciativa předsedy sboru Jaroslava 
Vávry a odhodlání a oběti všech aktérů 
koncertů, kteří v předvánočním shonu 
našli čas na rozdávání radosti z krásné 
Linkovy hudby. 

Ing. Černý Vladimír 

LINKOVA HUDBA ZNĚLA V POJIZEŘÍ

nároky a roste rychle, hodí se k výsad-
bě k zakrytí a ozelenění zcela nevzhled-
ných míst i s nevýživným podkladem. 
Břízy mají i drenážní účinky v krajině, 
v lese i v remízkách. 
3) Spadlé listí břízy (na podzim) neut-
ralizuje kyselé prostředí! Je zásadité, 
což je důležitá vlastnost. Překyselení 
půd působí hlavně topení plynem, jak 
v domácnostech, tak průmyslové. 

Negativa: Na jaře, když bříza kvete, je 

její pyl (jako téměř všechny pyly) pro 
některé jedince alergenem. Dovolte mi 
poznámku: K větší alergizaci pylů napo-
máhají zplodiny výfukových plynů z aut, 
jež se nabalují na pyly. 

Pozn. : Břízy obdivovali i naši význační 
malíři a básníci. Bříza je strom Slovanů. 
Břízy i já miluji, výfukové plyny z aut 
nikoliv. 

MVDr. Hana Netíková



Spoluobčané Komenských sadů a okolí 
se konečně dočkali krámku, který plně 
vyhovuje všem, až na nějaké výjimky. 
Obzvláště staří lidé ocení tuto službu. 
Proto chceme touto cestou poděkovat 
manželům Haškovým, kteří se snaží 

vyhovět všem za každých podmínek. 
Fandíme jim a přejeme, ať se jim daří 
a jejich věrní zákazníci je neopustí. 
Hodně štěstí Jano a Romane!

Vávrová Jiřina

NOVÝ KRÁMEK V BAKOVĚ

Asi to spolu souvisí. Možná se pa-
matujete, co vám jednotlivá politická 
seskupení před volbami v roce 2002 
slibovala. Shodou okolností jsem byl 
jedním z těch, kteří vám slibovali zří-
zení městské policie ve městě. Proto 
jsem byl i spoluautorem návrhu, který se 
v roce 2003 projednával v zastupitelstvu 
města. Tehdy byl návrh z finančních dů-
vodů zamítnut. Nicméně k uvedenému 
tématu se rozběhla veřejná diskuse, za-
pojili se i někteří spoluobčané. 
V září 2005 předložil Jaromír Štěpánek 
opět návrh na zřízení městské policie 
v Bakově. Tentokráte již byla diskuse 
plodnější a konkrétnější. To konkrétno 
spočívalo zejména v návr-
hu Luboše Brodské-
ho, aby vedení 
města návrh 
dále rozpra-
covalo do 
několika 
variant. 
Zastupitelé 
s tímto vyslovi-
li souhlas, ale přesto 
návrh pana Štěpánka z fi-
nančních důvodů opět zamítli, resp. vět-
šina se zdržela hlasování. 
Situace se opět trochu dopředu po-
sunula na jednání zastupitelstva po-
čátkem ledna letošního roku. Vedení 
města předložilo rozpracovanou verzi 
původního návrhu z roku 2003. Myslím, 
že pohled na celou věc se u některých 
zastupitelů pohnul směrem ke zřízení 
městské policie, zejména při zjištění 
faktu, že se od roku 2006 malinko roz-
šířily její pravomoci. A dále, že měst-
ská policie je více chápána především 
jako prevence negativních jevů. O tom 
už jsem na těchto stránkách psal v říj-

nu 2004 a v Tiktaku ještě dříve. 
Zastupitelé se nebránili tomu, že by 
měla ve městě proběhnout anketní 
akce, jejímž cílem by mělo být zjiš-
tění názorů veřejnosti k otázce potře-
by zřízení městské policie ve městě. 
Výsledek ankety by poté zastupitelé 
posoudili na veřejném jednání zastu-
pitelstva města. 
Pravdou zůstává, že financování cho-
du městské policie je náročné. Ale jak 
je již shora uvedeno, jde především 
o prevenci. V žádném případě to 
není výdělečný podnik. Výdělečné 
by mohly být jiné aktivity města. 
Ale o zdroje financování se má starat

především námi zvolený 
zastupitelský sbor 

v čele s radou 
a starostou 
města.
Ale ono to 
asi s těmi 
financemi 

nebude zase 
tak horké, když 

může město např. 
vyplatit provizi cca 70 

tisíc Kč zprostředkovateli obchodu, 
který myslím mohlo realizovat samo 
skrze své úředníky o kterých tvrdí, že 
jsou to odborníci na svých místech. 
O koupališti už snad nemá cenu ani 
psát…. . Volební rok je holt volební 
rok, tak že by…. ?

Roman Horvát 
(roman. horvat@seznam. cz)

VOLEBNÍ ROK A MĚSTSKÁ POLICIE
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Co je to štěstí?

Říká se, že jen muška zlatá.

Je to správná máma nebo správný táta?

A když dospějem, dáme svým dětem štěstí dost?

Mají dost lásky? Dělají vše pro radost?

Každý prožívá si menší či větší bolesti, 

ale i tohle je možná cesta ke štěstí. 

Odpověz mi mámo, táto!

Když sportuji, plavu, tančím, cvičím, chodím do školy,

každý den splním nějaké ty úkoly, 

kde mám cítit štěstí?

Když cesta je plná bláta,

anebo louka plná kvítí,

anebo když voní máta?

Když slunce svítí a rozjasní mi den

nebo když mraky houstnou a déšt’ myje Zem?

Když vítr fouká a prach se vzhůru zvedá,

anebo když je bezvětří a horko a nadechnout se nedá?

Kde je ten správný moment, kdy štěstí cítit mám?

Tak mi to řekněte, honem, vždyt’ nevím kudy kam!

Když strachem mi srdce buší, 

že v průšvihu jsem zas, 

nebo když láska prochází mou duší, 

kde je ten správný čas, 

kdy štěstí cítit mám?

Jaká je to síla? Co to štěstí je?

Je to jenom pocit? Je snad naděje, že štěstí nosím v sobě? 

Jen ho nevnímám?

V dnešní rychlé, uspěchané době zastavit se mám. 

Zklidnit se, ztišit a zastavit svůj běh, 

to říká můj vnitřní pocit, jinak ztratím dech. 

Kam spěcháme, co chceme, co hledáme?

No přeci kousek štěstí, které nemáme. 

H. V. Mayerová

ŠTĚSTÍ

Dne 28. ledna se v sále bakovské rad-
nice konal již 2. farní ples. Tímto bych 
chtěl za sebe i za zúčastněné poděkovat 
panu faráři Jiřímu Veithovi za uspořá-
dání tohoto plesu. Toto poděkování se 

týká i akcí panem farářem již pořáda-
ných, i těch, které se budou konat. 

Jiří Janda

PODĚKOVÁNÍ

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 14. února tomu bylo 20 let, co nás 
navždy opustil obětavý a dobrý člověk 
pan Bořivoj Procházka ze Zvířetic, 
spoluzakladatel kynologického krouž-
ku v Bakově nad Jizerou. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

S láskou vzpomíná rodina. 

VZPOMÍNKA
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V čem j e zvláštní poslední lednový 
den? Naše ratolesti dostávají vysvěd-
čení. Obzvláště pro prvňáčky je to 
„zážitek“. Jistě si všichni vzpomeneme 
na dobu, kdy jsme se těšili až  děti či 
vnoučata přinesou ukázat jednu vel-

kou jedničku. Dnes děti dostávají již 
druhým rokem známek několik. Pro 
učitele to musí být asi hodně těžké roz-
hodování, jestli vysvědčení „pokazit“ 
nějakou dvojkou či ne. 
První vysvědčení je určitě velkou udá-

lostí. A tak stejně jako každý rok, ani 
letos u ní nesměly chybět členky Sboru 
pro občanské záležitosti. Přidaly dětem 
k prvnímu vysvědčení i malý dárkový 
balíček a děti na oplátku předvedly, 
co se za první půlrok ve škole naučily. 

Když jsem si je přišla do školy vyfotit, 
chlubily se převážně samými jednič-
kami. 

Magdalena Bulířová

PRVNÍ VYSVĚDČENÍ

USNESENÍ ŠKOLSKÉ RADY

Usnesení z jednání Školské rady při Zá-
kladní škole Bakov nad Jizerou, okres 
Mladá Boleslav, které se konalo dne 26. 
ledna 2006 ve sborovně I. stupně ZŠ. 

Přítomni: 
Mgr. Jitka Brychová, Pavel Černý, Ja-
roslava Čermáková, Mgr. Helena Ka-
luhová, Renata Kaluhová, Ing. Martina 
Vodičková

Přizvaní: 
Mgr. Zdeňka Dlasková

Školská rada: 

1) Schválila program dnešního jednání 
a ověřovatele Renatu Kaluhovou. (po-
čtem hlasů 6-0-0)

2) Schválila (počtem hlasů 6-0-0) roz-
šíření Jednacího řádu školské rady při 
Základní škole Bakov nad Jizerou, okres 
Mladá Boleslav (dále jen ZŠ) v čl. VI.      
o text: 

Nejméně jednou ročně školská rada in-
formuje zákonné zástupce nezletilých 
žáků školy, pedagogické pracovníky 
školy a zřizovatele školy o výsledcích 
své činnosti za uplynulé období. Sou-
částí této informace jsou jednak výsled-
ky a průběh schvalování dokumentů 
podle § 168 odst. 1 písm. b) až d) škol-
ského zákona, jednak v ní školská rada 
uvede, zda projednávala a vyjadřovala 
svůj názor k dokumentům uvedeným 
v § 168 odst. 1 písm. a), e), f), g) a h) 
školského zákona. 

Schválení dokumentů uvedených v § 168 
odst. 1 písm. b) až d) rozhodne školská 
rada do 1 měsíce od jejich předložení 

ředitelem školy. Pokud školská rada 
uvedený dokument neschválí, ředitel 
školy předloží dokument k novému pro-
jednání do 1 měsíce. Opakovaného pro-
jednání se zúčastní zřizovatel. Není-li 
dokument schválen ani při opakovaném 
projednání nebo pokud školská rada ne-
projedná výše uvedené dokumenty do 
1 měsíce od jejich předložení ředitelem 
školy, rozhodne o dalším postupu bez 
zbytečného odkladu zřizovatel. 

3) Projednala a po objasnění dotazů 
členů školské rady schvaluje „Školní 
řád ZŠ“. (počtem hlasů 6-0-0)
4) Projednala a po objasnění dotazů 
členů školské rady schvaluje „ Pravidla 
hodnocení výsledků vzdělávání žáků“ 
ZŠ (pravidla hodnocení žáků). (počtem 
hlasů 6-0-0)

5) Ukládá ředitelce školy předložit do 
příštího jednání ŠR předložit „ Plán 
činnosti školní družiny, „Vnitřní řád 
školní družiny“, podklady a kalkulaci 
pro výpočet úhrady školného ve školní 
družině od nového školního roku. (po-
čtem hlasů 6-0-0)

6) Byla ředitelkou školy informována o: 

a) plánovaném rozvoji školy, 

b) přípravě rozpočtu pro rok 2006, 

c) přípravě na plánované oslavy 100. 
výročí založení školy včetně ekono-
mické kalkulace na ně, 

d) plánovaných úpravách a opravách 
šaten školní družiny v čp. 311 v Palac-
kého ulici, 

e) požadavku na vybudování výtahu 
v pavilónové budově ZŠ pro tělesně 
postižené dítě. 

f) projednávání případu šikany na II. 
stupni (o výsledku bude rada informo-
vána). 

6) Bere na vědomí předloženou posled-
ní zprávu České školní inspekce. 

7) Provedla prohlídku hlavní budovy 
ZŠ a navštívila právě probíhající akci uči-
telek a dětí I. stupně „spaní ve škole“. 

Pavel Černý, předseda ŠR; 
Renata Kaluhová, ověřovatel

Zapsala: Jaroslava Čermáková 
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Ples TJ Sokol ve spolupráci se Základ-
ní školou Bakov nad Jizerou se koná 
24. 2. 2006 od 18, 00 hodin (pro žáky 
do 21, 00 hodin) na radnici. Vstupen-
ky v ceně 80, - Kč lze zakoupit od 10. 2. 

v prodejně Flóra na zastávce. Srdeč-
ně zveme všechny současné i bývalé 
žáky a jejich rodiče. 

Mgr. Jitka Brychová

POZVÁNKA NA PLESLYŽOVÁNÍ

Ve dnech 15. - 21. 1. 2006 se v Janově n. N. uskutečnil lyžařský výcvik ZŠ Bakov, 
kterého se zúčastnilo 29 dětí. V rámci tohoto výcviku proběhly 20. 1. lyžařské 
závody s těmito výsledky (pořadí nejlepších šesti)

1.  Stehlíková Karolína  25, 2 
2.  Loučová Andrea  28, 1
3.  Stehlíková Vendula  28, 3 
4.  Jacinová Petra  28, 5  
5.  Malinová Klára  29, 7 
6.  Jacinová Kateřina  29, 9 

1.  Kvasnička Tomáš  27, 5
2.  Dlask Tomáš  28, 1
3.  Bígl Lukáš  29, 6
4.  Matohlina Petr  29, 7
5.  Vích Lukáš  29, 8
6.  Janeček Milan  30, 7

 SLALOM (účast 18 dívek, 10 chlapců)
1.  Stehlíková Karolína  15, 0 
2.  Malinová Klára  15, 5 
  Jacinová Kateřina  15, 5 
4.  Beranová Monika  15, 6 
5.  Jacinová Petra  15, 7 
  Loučová Andrea  15, 7 
  Turková Monika  15, 7

1.  Kvasnička Tomáš  15, 3
2. Matohlina Petr  15, 5
 Dlask Tomáš  15, 5
4. Rindt Jan  15, 6
5. Bígl Lukáš  15, 8
6. Janeček Milan  15, 9

SJEZD (účast 18 dívek, 10 chlapců)

Chlapci i dívky závodili na stejných tratích.                                      Luboš Brodský

PYŽAMOVÝ DEN

Ve středu 25. 1. 2006 to u nás ve škole 
vypadalo jako v pyžamovém králov-
ství. Po chodbách sice chodili školáci s 
aktovkami na zádech, ale oblečeni byli 
v pyžamech a nočních košilkách. Co 
to? Zaspali snad? Ale ne!
To se jen konal náš školní pyžamový 
den. Ale nejen děti byly v pyžamu. 
Všechny paní učitelky předvedly svá 
pyžama, noční košile i župánky. 
Po zvonění se ve třídách psaly pyža-
mové příběhy, hrály scénky o ranním 
zaspání, počítaly slovní úlohy o cenách 
pyžam, počítala se košilková barevná 
matematika a četlo se vyprávění Karla 
Čapka O pyšné noční košilce. Děti pra-

covaly, až se jim z pyžamek kouřilo. 
O přestávkách nechyběla pravá „pyža-
mová párty“, soutěže a spousta dalších 
vzdělávacích akcí. Po skončení vyučová-
ní se děti ani nechtěly převlékat z pyžam 
do „civilu“ a vyrazit k domovu. Ale 
dostaly diplom Absolvent pyžamového 
dne od ředitele pyžam a nočních košil 
Jeana Pyjama a pospíchaly se pochlu-
bit rodičům. Všichni jsme si slíbili, že 
příští rok to nebude jen jeden pyžamo-
vý den, ale hned dnů několik. Protože 
strávit den v pyžamu je fakt krásná věc. 
Zkuste si to někdy!

Pyžamáci ze ZŠ 

HRAJEME DIVADLO

V hodinách českého jazyka máme i vy-
právění pohádky. V učebnici pro 2. tří-
du to byla pohádka Šípková Růženka. 
Nejdříve jsme si ji přečetli, pak vyprávěli 
a nakonec nás napadlo, že si ji i zahraje-
me. A protože nám hraní ve třídě opravdu 
šlo, rozhodli jsme se nacvičit pohádku 
i pro naše kamarády ze školy a školky. 
Nejdříve jsme si rozdělili role tak, aby 
si každý ze třídy mohl zahrát. Pak jsme 
nakreslili kulisy, připravili oblečení a dal-
ší rekvizity a začali zkoušet opravdové 
divadlo. Ze začátku to bylo spíše drama 
než pohádka, ale čím více jsme na tom 
„makali“, tím více nás hraní bavilo. 
Konečně přišel den, kdy jsme pohádku 
  

O Šípkové Růžence zahráli dětem z 1.–3. 
tříd, to byla naše generálka. 
Ve středu 1. 2. 2006 přišli kamarádi ze 
školky a s nimi i paní učitelky. Děti se usa-
dily na lavičky v našem divadle – tělocvič-
ně a pohádka začala. Růženka se narodila, 
rostla, píchla se o trn a usnula a nakonec ji 
polibkem probudil princ. Na závěr pohád-
ky se konal velký ples i s hostinou/ piškoty 
a bonbony/. Na plese – či spíše diskotéce 
- si s chutí zatančili i diváci. Dokonce jsme 
jeden tanec se stuhami museli i přidávat. 
Takže doufáme, že se dětem naše divadlo 
líbilo. A my už uvažujeme, jakou další 
pohádku si příště zahrajeme. 

Růženky a princové ze 2. A

Ve čtvrtek 2. února 2006 se na naší 
škole konal zápis dětí do 1. ročníku 
ZŠ. 
Hned od vchodu vedly předškoláky 
a jejich rodiče stopy po chodbách do 
tříd. V každé třídě čekaly na děti úkoly 
– kreslení, poznávání barev, vyprávě-
ní pohádky, stavění z kostek, hledání 
stejných písmenek, či úkol říct básnič-
ku nebo zazpívat písničku. Cestou je 
provázeli kamarádi z 5. tříd, kteří se 

role průvodců zhostili opravdu výbor-
ně. Na konci putování po škole čekal 
na každého předškoláka dáreček, kte-
rý pro něj vyrobili kamarádi – školáci. 
Pevně doufáme, že se zápis líbil dětem 
i rodičům, že si prohlédli naši školu         
i krásně vyzdobené třídy. A v září se bu-
deme na nové prvňáčky moc těšit. 

Kolektiv učitelek I. stupně ZŠ

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
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HISTORIE

120 LET BAKOVSKÉHO SOKOLA

425. VÝROČÍ ZALOŽENÍ TRENČÍNA

...dokončení z minulého čísla

V roce 1932 založil v dnešní Brigád-
nické ulici Jan Boháček dílnu na vý-
robu cementového zboží a pomníků. 
V roce 1938 ji převedl do Boleslavské 
ulice. V témž roce začal provozovat 
povoznictví s traktorem zn. Svoboda. 
Dalšími povozníky byli Josef Moc 
a Rudolf Bělohlávek, kteří vlastnili 
koňské potahy. 
V Trenčíně působili i další drobní 
živnostníci: krejčí Stanislav Müller 
a Zdeněk Rýdl, košikář Josef Bureš 
v návsi a Alois Havlíček, který byl též 
vyhlášeným kapelníkem v období od 
počátku minulého století až do počát-
ku třicátých let. Po zrušení konzumu 

v domě u Sládečků si zde zřídila na 
počátku války paní Kurfirstová man-
dl, který se přestěhoval v padesátých 
létech k Halbichovým. Těžbou písku 
a v zimě ledováním se zabýval Josef 
Havelka, koňským handlířem byl 
Josef Najberk, starobylou živnost 
pohodného vykonával Jindřich Naj-
berk, jenž ji držel po svých předcích, 
stavební firmu vlastnil mezi válka-
mi Jaroslav Trávníček, jako potulný 
kotlář působil p. Růžička z domu čp. 
791. Trafiku provozovala před válkou              
a v jejím průběhu paní Lečová v dře-
věné prodejně pod svým domem, pak 
její živnost převzal Alois Havlíček. 
První automobily v meziválečné době 
vlastnili Jaroslav Trávníček, Emil 

...pokračování z minulého čísla

Počínaje II. ročníkem Stezky se stává 
odpovědným redaktorem učitel Franti-
šek Procházka a jeho nástupcem v lé-
tech 1938 a 1939 Václav Fronk, další 
učitel zdejší školy, který se přistěhoval 
do Bakova teprve před časem z Loun.  
Z úvodníků časopisu můžeme tušit narůs-
tající se obavu o mír. V tématech se obje-
vují sílící tendence směřující k obraně 
vlasti. Už za Procházkova vedení jsou 
do časopisu řazeny úvodníky pod ná-
zvem: Velikonoční mír 1936, Na obra-
nu státu!, Pro bílou holubici, Nedáme 
se!, Branný sraz všech sokolských jed-

not dne 18. dubna 1937 a další. V dub-
novém čísle roku 1938 uveřejnil Vác-
lav Fronk úvodník Do houfu a na stráž, 
v němž vyzývá k ostražitostí a nabádá 
k národní jednotě. Jeho mladší kolega 
učitel Oldřich Šlégl ve svém článku 
Sokolstvo a dnešní doba poukazuje ad-
resně na nebezpečí, které hrozí Česko-
slovensku ze strany Německa. V jiném 
článku Slované jsou nejlepší vojáci na 
světě, zřejmě opět V. Fronk, vybízí čte-
náře k hrdosti nad vojenskou zdatnos-
tí Slovanů. V pohnutých květnových 
dnech roku 1938, kdy Hitler stáhl k na-
šim hranicím řadu svých divizí a naše 
republika rázně a sebevědomě odpově-

děla mobilizací jednoho záložního roč-
níku, se ve Stezce znovu ozývá uváž-
livý tón autora, který v článku Rozum 
do hrsti vyzývá k víře a v důvěře v naše 
státní představitele. I bakovští sokolo-
vé se proto věnují branné výchově. Ve 
výboru je ustanovena funkce branného 
referenta, kterou je pověřen prof. Josef 
Pařík a od roku 1939 přijímá tuto funk-
ci Emanuel Kyncl. Pod vedením Karla 
Hašlara jsou v sokolovně organizová-
ny střelecké závody, pro něž zakoupil 
výbor jednu vzduchovku. Účastníci 
střelecké soutěže byli nuceni zaplatit 
za každou vypálenou střelu 20 haléřů. 
V Sokole se rozvíjí rovněž branná vše-

strannost. Od roku 1937 organizovala 
ČOS celostátní závody dorostenců ve 
Zborovském závodě, který byl pořádán 
v Praze na Strahově. Závodníci soutě-
žili na překážkové dráze, v plavání, ve 
střelbě ze vzduchovky a v hodu gra-
nátem na cíl. Nejlepším dorostencem 
v okrese mnichovohradišt’ském se stal 
František Činka z Malé Bělé, člen Sokola 
Bakov, který též úspěšně reprezentoval 
okrsek v celostátním finále.

pokračování příště
 - ář 
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KULTURA

Víkend 28. a 29. ledna patřil u „Furi-
antů“ tanci. Jak jinak, když jde o ta-
neční soubor. Tentokrát se ale nejednalo 
o žádná vystoupení, nýbrž o výuku 
nových tanečních kreací. Semináře se 
zúčastnily tři páry ze souboru. Přítom-
ných celkem bylo asi kolem stovky. 
Byly tu další folklorní soubory nebo 
i jiná taneční odvětví, jako byla sku-
pina Kolaloka, která normálně tančí 
country. Z velké části to byli převážně 
Pražáci, ale dorazili i tanečníci z Jab-
lonce anebo Ústí nad Labem. Vše se 
odehrávalo v jedné velké škole v Pra-
ze - Řepy. 
Program byl asi následující: sobota: 
9, 30 - 13, 30 tance - čardáš a minet, 
malá pauza a od 14, 30 do 18 hodin 
opět tance - tentokráte polky, dvouho-
dinová pauza a od 20, 00 do 22, 00 ho-
din – veselé tance. Nevím, jak jiným, 
ale mně v tu dobu už nebylo ani trochu 
veselo. A na to, jak ráda tančím, jsem 
netrpělivě sledovala na hodinách, kdy 
už bude desátá večerní. Z posledních 
sil jsme se „vysápali“ do patra, kde 
jsme měli pohozené žíněnky z tělo-
cvičny. Naštěstí jsme měli auto k dis-
pozici, a tak jsme si nechali dovézt na 
noc zmrzlinu. Pěšky bychom už pro 
ni asi nedošli. Něco nás přeci muselo 
„postavit“ na nohy. Příjemná sprcha 
nás skoro ukolébala, a tak nám ani ne-
vadilo, že ti št’astnější a výkonnější se 
bujaře baví asi do třetí ranní. 
V neděli ráno, zatímco jiní vyspávají 
a dospávají celý týden, my se budili 
po sedmé hodině. Neskutečně tam vr-
zaly dveře…. . Ještě že jsme si mohli 
udělat čajíček a dojíst poslední řízky. 
Možná si říkáte“ „Řízek a ke snída-
ni?“ Kdybyste věděli, do čeho jdete, 
jako jsme to věděli my, tak byste si 
s chutí taky zakousli pořádný „flák“
masa. Čekaly nás další 4 hodiny tan-
cování. A to už musíte mít trochu sílu. 
Tentokrát se vyučoval krásný a dlouhý 
tanec hulán. 
V půl druhé odpoledne jsme dali 
Praze vale a už se moc těšili na opoždě-
ný oběd v naší „domovské“ restau-
raci v Nové Vsi. Pojedli, popili a v pět 
už jsme předváděli zbytku souboru na 
naší pravidelné zkoušce, co všechno 
jsme se v tom našem velkoměstě nau-
čili. Bylo toho dost. Stálo to hodně sil, 
trochu času, ale věříme, že až se někdy 
přijdete podívat na naše vystoupení, 
oceníte to. Jako jsme to ocenili my, 
i když nám chvilkami moc do smíchu 
nebylo… . 

Monika Čapková

TANEČNÍ SEMINÁŘ V PRAZE

POZVÁNKA

Obec baráčníků Malá Bělá si Vás do-
voluje co nejsrdečněji pozvat na svůj 
tradiční ples, který se tentokrát koná až 
1. dubna 2006 od 20, 00 hodin v sále 
restaurace Jizera v Nové Vsi u Bakova 
nad Jizerou. O předtančení se postarají 
místní soubory. K tanci a poslechu bude 
hrát skupina Difur Band. Připravena je 

bohatá tombola. Vstupenky je možné 
rezervovat na tel: 603 824 024 - Moni-
ka Čapková, anebo si je přímo zakoupit 
během měsíce března v Restauraci     
v Nové Vsi. 

Monika Čapková

Jindra, František Cerman a Josef Bo-
háček. Nejstaršími držiteli telefonů 
byli František Cerman, Josef Bohá-
ček a Jindřich Najberk. První televi-
zor zakoupil a provozoval na území 
celého Bakova Miroslav Dittrich (od 
září 1954). 

Spolky a organizace
Nejstarším spolkem je Staroslavná 
obec baráčníků založená v roce 1904. 
Druhou nejstarší organizací je Sbor 
dobrovolných hasičů, založený v roce 
1932. U jeho kolébky stáli Alois Ko-
pal, starosta spolku až do počátku 70. 
let, náčelník Josef Valenta, jednatel 
František Kysela, vzdělavatel Josef 
Kočí, zbrojmistr František Novák, 
samaritán Václav Hašlar a další. Po 
nich přicházejí mladší funkcionáři, 
jako Jaroslav Mikolášek, Václav Ka-
rásek a Jaroslav Trávníček. Sbírkami 
mezi občany byla v témž roce poříze-
na stříkačka, přizpůsobená pro tažení 
koňmi, a postavena zbrojnice. Popr-
vé úspěšně zasáhli v obci při požáru 
u Cihlářů v únoru 1933. Od r. 1945 
vlastnili hasiči též motorové vozi-
dlo zn. Mercedes pro tažení stříkačky 
a převoz požárního družstva. Později 
(v 60. a 70. létech) pořídili postupně 
modernější a výkonnější stříkačky 
a získali i novější typy automobilů. 
V létech 1967 - 68 rozšířili stávající 
zbrojnici o přístavbu. Aloise Kopala 
vystřídal ve funkci předsedy v roce 
1971 Miroslav Nedvěd. Veliteli sboru 
se po válce postupně stali František 
Beneš, Miroslav Nedvěd, Jaroslav 
Houda, J. Štěrba a Miloš Vavřich. Ha-
siči od svého založení úzce spolupraco-
vali s baráčníky, kteří v jejich prospěch 
sehráli i divadla. Od sedmdesátých let 
byli hasiči nejaktivnějším spolkem   
v Trenčíně. Příkladně si vedli v práci 
s mládeží už od samého svého zalo-
žení. Spolek zanikl na počátku deva-
desátých let. 
Z politických stran působila v obci 
před válkou sociální demokracie (R. 
Rýdl, J. Kočí) a národní socialisté. 
Po poslední válce byla založena KSČ 
(Fr. Dittrich, Fr. Bechyně). V roce 
1945 byl osnován Svaz české mlá-
deže (později ČSM) v čele s J. Ber-
nardem. Po roce 1948 byl ustanoven 
SČSP (Fr. Bechyně), který ukončil 
svou činnost v r. 1990. Podobný osud 
stihl i ČČK, dlouhodobě vedený man-
želi Bechyňovými. Nepřetržitě od   
r. 1940 tu působí DVJ (Dohlížecí výbor 
Jednoty), tehdy vedený Rudolfem 
Rýdlem, Josefem Kočím a Františ-
kem Halbichem, dnes stojí v jeho čele 
Jana Vinšová. 

Stavební rozvoj obce

1923 
postaven pomník obětem 
I. světové války 

1924-1929 
první regulace Koprnického potoka

1931-1933 
vysázení lesíku v rybníce 

1933 
výstavba hasičské zbrojnice

1947-1953
rozšíření ulice do Rybního Dolu, 
zavezení močálu před Haškovými 

a následně zřízení hřiště, později 
zřízeno i jeviště

1953 
baráčníci nasázeli lípy na hřišti 
v Rybním Dole

1958 
postaveny čtyři domy (16 bytovek) 
v Brigádnické ulici

1961 
při Pražské ulici založen park 
„9. května“

1968 
svépomocí v akci „Z“ vystavěny 
prodejny potravin a řeznictví

1968 
vysázena Lípa svobody na jevišti 
v Rybním Dole

1969-1971 
provedena druhá regulace 
Koprnického potoka

1972 
postaveny další bytovky 
na Cermanově zahradě

1972-1975 
zavážen Suchý rybník a přeměněn 
na park

1973 
kácení baráčnického lesa 
v rybníce (olše, břízy)

1978 
vybudována hloubková kanalizace  
v Boleslavské ulici

70. léta 
budovány mozaikové chodníky 
v Trenčíně a v Rybním Dole 
včetně dláždění Rybnídolské ulice

1980-1984 
budována dálnice

80. léta 
vyhloubena povrchová kanalizace 
v Pražské, Ku Splávku, Konečné, 
Brigádnické a Rybniční ulici, 
též dokončena úplná plynofikace

80. léta 
vystavěno nové sídliště nad 
Rybním Dolem, též postaveny 
nové domy v Pražské ulici.

V Trenčíně se narodilo a žilo mnoho 
významných osobností, žen a mužů, 
kteří působili v průběhu svého živo-
ta jako představitelé města, ředitelé 
průmyslových podniků, závodů, škol, 
předsedové významných družstev     
a organizací i volení poslanci v nejvyš-
ších orgánech lidosprávy. Opravdoví 
Trenčíňáci na svou obec nezapomína-
jí, i když jsme už více než půl dru-
hého století součástí města Bakova 
nad Jizerou, jež nás zaštit’uje svými 
úřady a správními orgány. Naším spo-
lečným přáním je, aby i naši potom-
ci se hrdě hlásili k Trenčínu, svému 
domovu. 

- ář
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SPORT

Po dlouhé zimě se naše družstva 
pomalu připravují na novou sezonu, 
která bude zahájena 22. dubna mis-
trovskými zápasy. Náš klub vstupuje 
do tenisové sezony s těmito ambice-
mi:
Družstvo dospělých „A“ po loňské 
neúspěšné sezoně bude usilovat o 
návrat do druhé třídy středočeské 
oblasti. Družstvo dospělých “B“, 
které bude složeno převážně z loň-
ských dorostenců, bude získávat 
zkušenosti ve 4. třídě, s plány na 
umístění ve středu tabulky. Družstvo 
neregistrovaných v okresní soutěži 
po loňském postupu do 1. divize má 

za cíl tuto soutěž udržet. V kategorii 
mládeže bude mít náš klub v okresní 
soutěži dvě družstva: družstvo žáků 
a družstvo žákyň. Obě družstva rov-
něž nejsou bez šance na dobré umís-
tění. Dále náš klub bude v roce 2006 
pokračovat v tenisové přípravce, 
jejíž nejlepší hráči se budou zúčast-
ňovat turnajů v rámci okresu v kate-
gorii děti. 
Věříme, že se našim družstvům vý-
konnostní cíle podaří splnit! 

Karel Bubák

TENISTÉ NA STARTU NOVÉ SEZONY

ŠACHY

Sokol Bakov pořádal 26. 12. v Nové Vsi 
v sále restaurace U Čonků už 7. ročník 
bleskového turnaje jednotlivců. Zúčastni-
lo se ho 43 hráčů z celé ČR a vítězství těs-
ně obhájil Řehořek před Vichnarem(oba 
Sokol Emerge MB), třetí byl neratovický 
Jandourek. Družstvo v krajském přeboru 
trochu „přešlo mrazem“, když ve 4. kole 
riskovalo a prohrálo doma s dalším aspi-
rantem postupu Neratovicemi 3, 5:4, 5 a 
v 5. kole pouze remizovalo v Mladé Bo-
leslavi se Sokolem Emerge 4:4, v 6. kole 
pak povinně vyhrálo s nováčkem Spartak 
Žebrák 6, 5:1, 5. Bakov je momentálně na 
3. místě a musí čekat na zaváhání vedou-
cích dvou týmů (Neratovice + Úholičky), 
kol je ještě 6, ale sám si již nemůže dovo-
lit zaváhat. . . 

Jaroslav Záhorbenský

KULTURA

BOTY TOULAVÝ NA CESTÁCH

V sobotu 4. února se na Malé Bělé pod 
patronací obce baráčníků konalo další 
zastavení pořadu Boty toulavý jedou 
k Vám. Hlavními protagonisty tohoto 
naučného odpoledne jsou: historik Ja-
romír Jermář, moderátorka Jana Hu-
zilová a moderátor rádia Jizera Jirka 
Mareš. Jana Huzilová připravovala celý 
loňský rok putování po stopách Karla 
Hynka Máchy. Její pořady, na kterých 
spolupracoval i Jaromír Jermář, jste 
mohli poslouchat na rádiu Jizera kaž-
dou sobotu a také navštívit tento pořad 
v přímém přenosu na hradě Zvířetice 
loni v srpnu. 
Tentokrát se na Malé Bělé hovořilo pře-
devším o místních rodácích a osobnos-
tech z okolí. Pomocnicí byla technika, 
a tak bylo mluvené slovo doprovázeno 
obrázky promítanými na zeď a dokres-
lováno hudbou. 

Na přetřesu byl i známý lotr Václav Ba-
binský, který se tu jako velké překvape-
ní také objevil i se svou družkou Apo-
lenou a pokoušel se oloupit hosty. Ti se 
ale nedali a své cennosti si pečlivě chrá-
nili. Až na pár brýlí se nic neztratilo. Na 
pomoc divákům pak přišel četník. Ten 
se už o dva výlupky postaral!
Jirka Mareš přiblížil práci v rádiu a po-
psal, jak se připravuje na svůj pondělní 
pořad S dechovkou na Jizeře. A také za-
vzpomínal na už zašlý pořad Abeceda 
hitů, který také moderoval. Celé odpoled-
ne pouštěl pěkné písničky a podbarvoval 
tak příjemnou atmosféru tohoto setkání. 
Přidal samozřejmě i pár veselých histo-
rek, jako to udělali i ostatní mluvčí, a tak 
se na Malé Bělé i vtipkovalo. 
Hostem odpoledne byl i pan major 
Rostislav Kubišta - čestný občan Mla-
dé Boleslavi, kterého mnoho Malobě-

láků zná z dob, kdy bydlel na Klokočce. 
S každým se mile pozdravil a byla na 
něm vidět radost z tohoto setkání. 
Závěrem pan Jermář představil památky 
našeho okresu. K zhlédnutí bylo mnoho 
kostelů. Všechny by však potřebovaly 
velkou finanční injekci na opravy.
Tetičky z obce baráčníků napekly k této 
příležitosti chutné koláčky. To proto, 
aby se hostům v České besedě líbilo 

a rádi se sem vraceli. Občerstvení bylo 
také k dispozici a vůbec mám pocit, že 
to byla moc pěkná akce. Zase trochu 
jiná, než jaké pořádáme. A o to snad 
milejší. 

Monika Čapková
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PRVNÍ POMOC - HYPERTENZE

 - jedná se o civilizační chorobu, vyso-
ký krevní tlak. Onemocnění se proje-
vuje zvýšeným arteriálním tlakem nad 
140/90 mm Hg při opakovaném měře-

ní. Pokud je tento stav neléčen, vede ke 
zvýšenému riziku onemocnění srdce, 
cév nebo i smrti. 

1) esenciální hypertenze - příčina není známa

 - větší riziko je u lidí s nadváhou

 - při vysokém užívání solí

 - u alkoholiků

 - užívání hormonální antikoncepce

 - zneužívání léků či drog

 - nadměrná konzumace kávy či čaje

 - u lidí trpících nadměrným stresem

2) sekundární hypertenze - může být způsobena několika onemocněními

 - dědičným zúžením aorty

 - cukrovkou

 - zvýšenou funkcí štítné žlázy (hyperthyerosa)

 - onemocněním nadledvin

 - aterosklerozou

 - onemocněním ledvin

 - těhotenstvím

 - nežádoucími účinky léků

 PŘÍČINY:

 
- zpočátku může být bez příznaků

 - bolest hlavy - především v oblasti čela a spodiny lebeční

 - bušení srdce (palpitace)

 - rychlý srdeční tep (tachykardie)

 - nadměrné pocení

 - poruchy vidění

 - šumění v uších

 - únava

 - nespavost

 - krvácení z nosu (epistaxe)

 - závratě

Zhoubná, neboli maligní hypertenze, tj. 250/130 mm Hg i více, může trvat i 
několik hodin a dnů. Hrozí poškození cév v ledvinách, sítnici, neléčená může 
skončit i smrtí!

 PŘÍZNAKY A DIAGNOSTIKA

 
- v případě sekundární hypertenze nutno léčit základní onemocnění. 

Při esenciální hypertenzi nejprve vyzkoušíme režimová opatření. 

 - snížit příjem solí

 - přestat kouřit

 - omezit alkohol

 - zvýšit tělesnou aktivitu

 - minimalizovat stres

 Poté nastupuje léčba pomocí léků. 

 KLASICKÁ LÉČBA 

Nutno omezit:

1) sůl

2) konzumaci minerálek

3) konzumaci uzenin

4) konzumaci masa, zejména tzv. červeného

5) alhohol

6) moučná a sladká jídla

7) nápoje Cola, Fanta

8) konzervované potraviny.

Do potravy zařadit

1) tzv. bílé maso - zejména drůbež, ryby. Doporučená dávka je 2x200g,

2) používání kvalitních olejů (olivový)

3) konzumace většího množství vlákniny

4) tmavý chléb, tmavé pečivo, dalamánky

5) čerstvě vylisované št’ávy

6) česnek.

 PŘÍRODNÍ A DOPLŇKOVÁ LÉČBA 

David Matoušek
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DŘEVĚNÉ A LAMINÁTOVÉ PLOVOUCÍ PODLAHY

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU

- velký výběr z více než 40 druhů
- úpravy povrchů

- záruka na materiál 10 - 15 let
- bezkonkurenční záruka na práci - 3 roky

- dokonalé řešení úložného prostoru
- zrcadlové výplně

- široký výběr doplňků

K O N Z U LT A C E  A  Z A M Ě Ř E N Í  Z D A R M A

Staroměstské nám. 18, 293 01  Mladá Boleslav
po - pá 8.30 - 17.00

tel./fax: 326 722 065   mobil: 608 560 041

KUCHYŇSKÉ LINKY NA MÍRU

ELEKTROSPOTŘEBIČE
vestavěné - volně stojící

DOPLŇKOVÝ PROGRAM

KE KAŽDÉ ZAKÁZCE DÁREK

K O N Z U LT A C E  A  Z A M Ě Ř E N Í  Z D A R M A

Staroměstské nám. 18, 293 01  Mladá Boleslav
po - pá 8.30 - 17.00

tel./fax: 326 722 065   mobil: 608 560 041

PLACENÁ INZERCE


