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VYkradenÁ CHata
Mezi vánočními svátky se obrátil 
na městskou policii majitel jedné 
chaty v lokalitě Chudoplesy. Požádal 
strážníky o častější kontroly v chato-
vé osadě a zejména pak jeho chaty, 
která již byla dvakrát v měsíci vy-
kradena. O všem byla také vyrozu-
měna Policie ČR, která má již celou 
záležitost v šetření. Chatu nejspíš 
pachatel „obýval“ a schovával se tak 
před zimou. Nasvědčují tomu i stopy, 
které po sobě zanechal. Byla totiž za-
pojena a užívána el. energie a topilo 
se v kamnech. Městská policie proto 
upozorňuje všechny vlastníky rekre-
ačních zařízení, které nejsou využí-
vány celoročně, aby občasně provedli 
kontrolu své chaty či chalupy, zda 
nedošlo k vloupání do jejich objektů 

či nezjistili nějaké stopy a podezření. 
V takovém případě informujte měst-
skou policii či Policii ČR. 

Pes – HLÍdaČ
Předposlední prosincový den přijala 
hlídka městské policie telefonické 
oznámení muže, který byl při pro-
cházce napaden psem. Případ by to 
pro strážníky městské policie nebyl 
ojedinělý, kdyby nebyl oznamovatel 
napaden psem ze zahrady přes plot. 
Německý ovčák totiž vyčkal příleži-
tosti, kdy se nic netušící muž přiblížil 
k plotu, kde pes hlídal a přes plot mu 
potrhal bundu. Naštěstí pes oznamo-
vatele nijak nezranil a způsobil mu 
pouze škodu na jeho ošacení. Celou 
věc pak majitel psa vyřešil finančním 
vyrovnáním. 

PaCHateL doPaden
Strážníci městské policie přijali tele-
fonické oznámení vedoucí prodejny 
COOP, že došlo neznámým mužem 
k odcizení zboží. Strážníci se dosta-
vili na místo, kde vedoucí prodejny 
jim umožnila nahlédnout do záznamu 
z kamerového systému, ve kterém 
bylo vidět, jak muž si dává do kapes 
dvě dózy rozpustné kávy. Jelikož krá-
dež zjistili až potom co pachatel ode-
šel, nemohli ho ihned zadržet. Hlídka 
MP začala po muži pátrat. Po pěti 
minutách byl muž odpovídající po-
pisu zjištěn v ulici Pražská. Strážníci 

u muže zjistili výše uvedené zboží 
a další drobnosti (řezné kotouče…), 
které měl v igelitové tašce, v kalho-
tách za pasem a pod bundou. Strážníci 
učinili dotaz na PČR zda se nejedná 
o zájmovou osobu, což dispečer PČR 
potvrdil. Pachatel měl velkou trest-
nou minulost a to zejména kráde-
že, vloupání apod. po celé ČR. Dle 
mého názoru je možné, že pachatel 
má na svědomí více krádeží v našem 
městě, které nyní řešíme. Zadržený 
muž byl předán do rukou PČR.

Daniel Šulc
ředitel MP

Z denÍku MěstskÉ PoLiCie

PoPLatkY V roCe 2011

Městský úřad Bakov nad Jizerou upozorňuje, že: 
• poplatek za svoz komunálního odpadu na celý rok nebo I. pololetí roku 2011,
•  poplatek ze psů 
je možno uhradit na pokladně MěÚ v přízemí budovy od 10. 1. do 29. 4. 2011 v pon-
dělí a ve středu v době 7:30 - 12:00 a 13:00 - 16:30 hod. 

Výše poplatku: 
• za svoz TKO činí 500,- Kč na osobu a rok, 
•  ze psů činí za prvního psa (ve městě 150,- Kč, obce 100,- Kč, panelové a činžovní 

domy 250,- Kč). 
Iveta Čermáková

referent finančního odboru
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Z MěstskÉ kniHoVnY

Jak jsme slíbili v prosincovém čísle 
měsíčníku Bakovsko, otiskujeme nyní 
několik ukázek prací žáků, účastníků 
soutěže „Je to moc príma, když při-
jde zima“, kterou vyhlásila Městská 
knihovna Bakov nad Jizerou v listopadu 
roku 2010. 

• andělce
Byla jedna malá holčička neboli anděl 
Andělka. Andělce dnes bylo osm let 
a v osmi letech může jít na svoji první 
obchůzku, zda děti nezlobí. Andělka se 
připravovala na večer, protože tento den 
musí být dokonalý. S Andělkou tam pů-
jde také čertík Bertík a Mikuláš Honza. 
Honzovi už je dobrých 101 let. A Bertí-
kovi 9 let. A už jsou všichni hotoví a tak 
můžou vyrazit na obchůzku. Andělka 
se svojí skupinou už jsou v půlce ob-
chůzky a vtom Andělka uvidí takovou 
holčičku, se kterou si už na první pohled 
padly do oka. Andělka s tou holčičkou 
se k sobě hned rozběhly a vyptávaly se 
na stovky věcí. Ta holčička se jmenova-
la Bětka. A z Bětky a Andělky se staly 
nerozlučné kamarádky …

ukázka z povídky Heleny Smetanové, 
4. třída

• Zima
Zima zima už je tu
lyže dej si na patu, 
pojď si ven hrát, 
budeme se koulovat. 
Nasaď brusle elá hop, 
na led hurá hop hop hop. 
Pojď si stavět sněhuláka, 
sněhuláka Pajduláka. 

Terezka Nitschová, 4. třída

• Štědrý večer
Emil se jeden den probudil a přišla 
k němu maminka a řekla: „Dnes je 
Štědrý večer“. Když to Emil slyšel, byl 
radostí bez sebe. Oblékl se, najedl a šel 
ven stavět sněhuláky. Zabral se do toho 
tak, že celá zahrada byla plná sněhulá-
ků. Šel nahoru do domu. Maminka ho 
pochválila, že tak hezky ozdobil zahra-
du…
 ukázka z vyprávění 

Petra Koukala, 5. třída

• sněhová vločka
Snížek padá, čerstvý, bílý, 
přibývá ho každou chvíli. 
Pusť mne, prosím, maminko, 
projdu se jen malinko. 
Nazuju si teplé boty, 
budu dělat v sněhu stopy. 
Proletím se zahradou, 
a přijdu s lepší náladou
a za malou chviličku, 
proletím i naši světničku. 
Maminka mi uvaří
dobrou kaši k večeři. 

Lanka Machotová, 5. třída

• Zázračný sněhulák
Byl den Vánoc a Vítek s Eliškou zdo-
bili stromeček. Najednou viděli v okně, 
jak padá sníh. Vyběhli ven, ale sníh na-
jednou přestal padat. Šli zase smutně 
pokračovat v práci. Za chvíli se koukli 
do okna a sníh opět padal. Eliška už 
chtěla vyběhnout, ale Vítek ji zastavil: 
„To určitě zase přestane. “ Jenže sníh 
už padal 20 minut a tak Eliška už Vít-
ka neposlouchala a utíkala ven. Vtom 
sníh opět přestal padat. Smutně si klekla 
do čerstvě napadaného sněhu a postavila 
si malinkého sněhuláčka. Dala mu svoji 
mističku jako klobouk a z malinkatých 
knoflíků mu vytvořila oči a pusu. Sně-
hulák tam stál a usmíval se…

ukázka z vyprávění  
Karolíny Balázsové, 4. třída

• Moje zima – pravdivý příběh
Jednoho dne jsem vyjela s rodiči 
na hory, protože mi koupili nové lyže. 
Vyrazili jsme hned ráno, protože odpo-
ledne je tam velká fronta na lanovku. 
Když na nás konečně došla řada a já na-
stoupila, zjistila jsem, že sedím na talíři 
nízko nad zemí. Nikdy jsem na takovém 
vleku nejela. Když jsme byli v půlce 
cesty, tak jsem spadla. Všichni mi jez-
dili po lyžích, dokud jsem se odtamtud 
nevyhrabala. Mamka i taťka samozřej-
mě z lanovky vyjeli a sjeli se mnou opět 
dolů, kde jsme se znovu zařadili do té 
dlouhé řady… Ještě, že další jízdy se už 
obešly bez nehody. 

Kateřina Fleková, 4. třída

PoděkoVÁnÍ

Paní Miroslavu nitschovou jistě 
všichni velmi dobře znáte jako kni-
hovnici Městské knihovny Bakov 
nad Jizerou. Když se paní Nitscho-
vá na konci loňského roku rozhodla 
ukončit pracovní poměr v městské 
knihovně, bylo to pro nás i pro mno-
hé Bakováky velké překvapení. 
Za její dlouholetou činnost a veš-
kerou práci, kterou dala městské 
knihovně a také čtenářům, kteří 
do knihovny zavítali, jí patří podě-
kování. Nyní zbývá jen popřát hodně 
zdraví a štěstí, a také aby se jí v nové 
práci dařilo. 

Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

VýBěr Z kniŽnÍCH noVinek

Městská knihovna oznamuje čtenářům, že poplatky na rok 2011 se nemění. 
dospělí čtenáři platí 100,- kč, děti a důchodci 50,- kč. 

Literatura pro mládež: 
Rowlingová, J. K.: Harry Potter (7. dílů)
Schramm, Karin: Láska na první haf
Schramm, Karin: Packu na to
Literatura pro dospělé čtenáře: 
Bauer, Jan: Císařova poslední vůle
Carrére, Emmanuel: Jiné životy, než ten můj
Čejka, Jan: Zvířata jsou naši bližní
Jakoubková, Alena: Dobrý manžel, který nemlsá
Kuťák, Jaroslav: První cena za samotu
Pešková, Miriam: Zápisky nestandardní ženy
Polák, Antonín: Cti otce svého, ale miluj ženu svou
Taylor, Barbara: Rodinný nepřítel
Větvička, Václav: Moje květinová dobrá jitra
Větvička, Václav: Moje růžová dobrá jitra
Větvička, Václav: Poutník okouzlený rodnou zemí
Vondruška, Vlastimil: Apage Satanas
Literatura o slavných osobnostech: 
Hladký, Jakub: Zlata Adamovská 
Klíma, Ivan: Moje šílené století II
Paroubková, Petra: V botičkách od Diora
Toušlová, I.: 13. komnata – léčba příběhem

Taťána Dvořáková, vedoucí MěK

ŽiVotnÍ ProstředÍ

Stromy jsou největšími producenty kyslí-
ku, jejich známé označení „plíce Země“ je 
skutečně pravdivé. Mají však ještě spous-
tu dalších ekologických funkcí: z ovzduší 
filtrují prach, plyny a radioaktivní látky, 
mají také vliv na srážky (vysokou in-
tenzitou odpařování dochází k většímu 
počtu a intenzitě srážek), mají schopnost 
zadržet vodu v krajině, brání erozi a se-
suvu půdy, jsou útočištěm mnoha druhů 
rostlin a zvířat. Při odstraňování většího 
množství vzrostlých stromů (např. kácení 
deštných pralesů), dochází k nevratnému 
poškozování ekosystémů s celosvětový-
mi negativními dopady. Je proto dobré 
mít stále na paměti, že stromy jsou nejen 
krásné, ale i prospěšné člověku a ostat-
ním živočichům na Zemi. 

Zbyněk Hýzler, DiS 

VýZnaM stroMŮ

Občané města Bakov nad Jizerou 
a příměstských částí odložili v roce 
2010 do bílých kontejnerů na textil, 
celkem

4. 750 kg nepotřebného textilu.

 Část takto sebraného textilu se využi-
je v charitativní činnosti, zbylá část se 
recykluje pro výrobu čisticích textilií. 
Bezplatný provoz těchto kontejnerů 
se osvědčil, město Bakov nad Jizerou 
ušetří cca 10 tisíc Kč ročně, které by 
vynaložilo, pokud by skončil odpad 
v nádobách na směsný komunální 
odpad. 

Použitý, nepotřebný textil a nositel-
nou párovanou obuv odkládejte v za-

balených a zavázaných igelitových 
taškách nebo pytlích do kontejnerů, 
které jsou umístěny u ZŠ, ve sběr-
ném středisku „Pod Vápeníkovými“, 
na Malé Bělé u obchodu.

do kontejneru patří: veškeré nepo-
třebné ošacení, ložní prádlo, záclo-
ny, bytové textilie, ručníky, ubrusy, 
rovněž párovaná nositelná obuv. 

do kontejnerů nepatří: koberce, 
matrace, molitan, stany, spací pyt-
le, netextilní materiály, znečištěné 
a mokré textilie. 

Zbyněk Hýzler, DiS 

kontejnerY na teXtiL
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Z Historie

Narodil se 4. ledna 1901 v Podhradí 
u Jičína v rodině domkáře. Základ-
ní vzdělání získal na obecné škole 
ve Velíši, měšťanskou školu vychodil 
v Jičíně. Tehdy ani nadané děti z chu-
dých rodin neměly přístup k vyššímu 
vzdělání, a proto jej rodiče dali vyučit 
strojním zámečníkem ve známé firmě 
Knotek v Jičíně. Až jako sedmnáctiletý 
byl přijat ke studiu na Raisově učitel-
ském ústavu v Jičíně, který absolvoval 
v roce 1922 s vyznamenáním. Po ma-
turitě získal umístění na malotřídkách 
ve Velkých Hamrech a ve Vrátně 
v mnichovohradišťském okrese. Odtud 

byl přeložen do Čisté, kde se seznámil 
s příští manželkou Růženou Šubrtovou. 
V manželství se jim narodila dcera Mi-
roslava a syn Zdeněk. V roce 1926 se 
ocitl na obecné škole v Sovenicích, kde 
pobyl plných jedenáct let do roku 1937. 
Neustále se nutil do dalšího sebevzdě-
lávání. V létech 1928 - 1932 absolvoval 
Školu vysokých studií pedagogických 
v Praze. V Jičíně pak absolvoval v roce 
1935 též roční kurz pro učitele měšťan-
ských škol, ukončený zkouškou způso-
bilosti v roce 1936.

Ve svém působišti šířil osvětu a vzdě-
lání v hasičském sboru a jako aktivní 
ochotník. Od roku 1928 vykonával 
funkci předsedy a později jednatele 
v okresním výboru učitelské jednoty 
Budeč. 

Na základě své pracovitosti a vzdělá-
ní byl přeložen na měšťanskou školu 
chlapeckou do Bakova nad Jizerou, 
kam nastoupil 1. září 1937 jako učitel 
češtiny a dějepisu. Městečko si nato-
lik oblíbil, že zde uvízl jako pedagog 
a veřejný činitel na plných čtyřicet let. 
Zemřel 31. července 1977. Je pochován 
na hřbitůvku v Čisté.

Své volné chvíle naplňoval psaním 
básní, prózy a historických témat 
z místních dějin. V bakovských rodin-
ných knihovnách a v Muzeu Bakovska 
lze nalézt jeho básnické sbírky Jitro-
cel, Švadlenka a Studnice s okovem. 
V roce 1942 mu vyšel první román 
Stezka, naplňující odkaz ruralistických 
autorů Jičínska a Turnovska. Po válce 
v roce 1947 se opět v malé míře výtisků 
objevil na pultech regionálních knih-
kupců další ruralistický román Očista 
Václava Holána. Poslední jeho prózou 
je novela Borisek, vydaná v roce 1968 
za spoluautorství novináře Zdeňka 
Třešňáka. (Nástin rozboru jeho díla 
je uveden v knize Stezkami domova 
autora této vzpomínky.) Havel v Ba-
kově nelenil. Uspořádal zdejší archiv 
a důkladně jej prostudoval. V místním 
vlastivědném časopise Bakovsko, kte-
ré založil a v létech 1959 – 1966 řídil, 
uveřejnil některé své historické studie, 
z nichž jsou cenné dějiny zdejší školy, 
stati o dějinách dělnictva v rákosovém 
průmyslu a dělnického hnutí na Ba-
kovsku. 

Po příchodu do Bakova se jako nový 
učitel zapojil do činnosti hasičského 

sboru jako vzdělavatel, do spolku 
ochotníků Tyl (před válkou si zahrál 
roli mlynáře spolu s K. Rejnartovou 
v Jiráskově Lucerně), místního vlasti-
vědného kroužku, jehož byl spoluza-
kladatelem a dlouholetým předsedou 
a pěveckého sboru Slavoj, kde též vy-
konával funkci předsedy. Za války byl 
činný v odboji, jak uváděl ve svém 
životopise. Po osvobození se stal prv-
ním předsedou Revolučního národní-
ho výboru v Bakově, od června MNV 
do voleb v roce 1948. V roce 1950 byl 
jmenován ředitelem Střední školy dív-
čí v Bakově a po jejím převedení pod 
osmiletou střední školu v roce 1953 
zástupcem ředitele Vágnera. Odešel 
do důchodu v lednu 1962. Pamětníci 
mi dají za pravdu, že byl velmi dob-
rým řečníkem, bez jehož projevu by 
se neobešla žádná městská slavnost 
nebo jiná veřejná událost. V práci pro 
město často přepínal své síly, i když 
věděl, že jeho zdraví je velmi křehké. 
Pro město, školu a obyvatele vykonal 
tolik, že bychom si ho měli připomí-
nat, neboť Alois Havel se zasloužil 
o Bakov nad Jizerou. 

 - ář

ZasLouŽiL se o BakoV nad jiZerou  
aLois HaVeL - 110 Let od jeHo naroZenÍ

Pamětníci třicátých a čtyřicátých let 
minulého století by to určitě potvrdi-
li. Housličky Toníka Cicvárka bývaly 
ozdobou koncertů, kulturních veče-
rů a slavnostních příležitostí. Bylo 
možné je slýchat při sólových vy-
stoupeních, v komorních souborech 
i v orchestrech, kde s nimi sedával 
vždy mezi prvními houslisty. Nebyl 
to drahocenný nástroj, žádné stradi-
várky, ale pod jeho rukama zněly tak, 
že okouzlovaly posluchače. 

Antonín Cicvárek je jedním ze tří 
bakovských maturantů stejného roč-
níku boleslavského gymnázia posed-
lých hudbou. Nedávno zesnulý Jiří 

Krupička byl výtečným hornistou, 
Václav Větvička hrál na klavír a vedl 
taneční orchestr Rytmus, Antonínu 
Cicvárkovi učarovaly housle. Zákla-
dy hry získal ve svých osmi letech 
u kapelníka Antonína Milera. Ten ho 
zasvětil také do bubnování na malý 
buben a svěřil mu úlohu bubeníka 
ve svém dechovém orchestru. Toník 
se stal nejmladším členem kapely. 
V desíti letech přibral hru na klavír 
u učitelky Varváry Kulštrunkové. 
Rychle se rozvíjejícímu talentu na-
dějného houslisty nemohl poskytnout 
potřebnou podporu kapelník Miler, 
později ani bakovský učitel Ladislav 
Kafka, Toník proto dojížděl do Tur-

nova za profesorem Karlem Vlkem. 
K mistrovskému ovládání houslí ho 
však dovedla až osoba nejpovolaněj-
ší, světoznámý houslový virtuos a pe-
dagog Jaroslav Kocián na Mistrovské 
škole konservatoře v Praze. Z jeho 
písemného vyjádření se dovídáme: 
„Pan Antonín Cicvárek studoval 
u mne tři roky s prospěchem výbor-
ným. Je to žák velmi nadaný a ježto 
se věnuje studiu s neobyčejnou pílí, 
svědomitostí a vytrvalostí, opravňuje 
k naději, že jeho schopnosti se budou 
nadále utěšeně vyvíjet a že vyspěje 
v umělce, který se bude moci uplat-
niti významným způsobem. “

Po nuceném přerušení studia účin-
koval Cicvárek jako koncertní mistr 
lázeňského orchestru v Poděbradech 
pod dirigentem Josefem Hančlem. 
Válečná léta přetrhla nit jeho kon-
certování, následovalo „ totální nasa-
zení“ ve vojenské výrobě v Bělé pod 
Bezdězem a v Mnichově Hradišti. 
Po skončení války byl vojín základní 
služby přijat do Armádního umělec-
kého souboru Víta Nejedlého. Znovu 
se setkal s dirigentem Hančlem, kte-
rý ho získal do lázeňského orchestru 
v Piešťanech. Tam sklízel úspěchy 
jako uznávaný a oblíbený koncertní 
mistr. 

V roce 1947 po dlouhém uvažování 
dospěl k překvapivému rozhodnutí 
ukončit kariéru profesionálního in-
strumentalisty. Hudbě a veřejnému 
koncertování se však nadále věnoval, 

radost z hudby rozdával až do pozd-
ního věku. Jako důchodce předával 
své znalosti a bohaté zkušenosti žá-
kům Základní umělecké školy v Mni-
chově Hradišti. 

Bakovský rodák Antonín Cicvárek 
se 9. ledna dožil devadesáti let. Patří 
mu poděkování zejména za nezapo-
menutelné působení v Bakově a naše 
upřímné blahopřání do dalších let.

Ing. V. Černý

tonÍkoVY HousLe ZPÍVaLY

Sedící v první řadě po pravé ruce dirigenta
Antonín Cicvárek, koncertní mistr
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od ČtenÁřŮ

krÁsnÉ juBiLeuM

Druhý svátek vánoční Štěpán, byl 
den, kdy si parta celoživotních přátel 
a kamarádů z našeho města společně 

připomněla své ojedinělé a významné 
jubileum. 
Bylo to přesně 50 let od chvíle, kdy 

jako děti školou povinní a nadšení 
mladí sportovci založili tradici, kdy 
bez jediné výjimky až do dnešních 
dnů, vždy na Štěpána dopoledne se-
hráli fotbalový zápas. 
Postupem let došlo k tomu, že nebylo 
třeba žádných pozvánek. Aktéři prostě 
počítali s tím, že dopoledne na Štěpána 
patří kopané a odpoledne pak návštěvě 
pomníku tragicky zesnulého kamará-
da a jednoho ze zakladatelů tradice, 
vynikajícího sportovce Václava Opl-
ta. Poté vždy následovalo přátelské 
posezení, vyplněné debatami a vzpo-
mínkami. Nutno říci, že někteří z ak-
tivních účastníků již v Bakově nebydlí 
a přesto mezi zúčastněnými každoroč-
ně nechybí. Prostě nelení a přijedou. 
Účastníci zmíněných setkání jsou až 
na malé výjimky zachyceni na foto-
grafiích u tohoto článku. 

I rodiny scházejících se dnes už vy-
sloužilých sportovců po celou dobu 
tuto aktivitu podporovaly a sdílely 
s nimi. Patří jim za to poděkování. 
Zakladatelé a účastníci tradičního 
sportování a setkávání mají velkou ra-
dost z toho, že již několik let se k nim 
přidávají mladší sportovci a kamarádi 
a je tak záruka, že naprosto ojedině-
lá tradice svou dobou trvání a láskou 
ke sportu a vzájemného přátelství 
nemá v širokém okolí obdoby a bude 
i nadále pokračovat. Zcela jistě i v bu-
doucnu bude každoročně Druhý svátek 
vánoční patřit kopané a věrným kama-
rádům. 
Přejeme si, aby tato tradice neměla 
svého konce. Tak i toto se děje v na-
šem městě. 

JUDr. Ing. Miroslav Dvořák

Zamyšlení nad brožurou k jubileu bakov-
ského hasičského sboru. 
Patřím k nejstarší žijící generaci. Pama-
tuji Bakov a mnoho událostí, které se 
ve městě odehrály od třicátých let minu-
lého století. Moje maminka tehdy trochu 
pohněvaně říkávala, že musím být u vše-
ho, co se kde šustne. Měla pravdu. Jako 
malý kluk jsem nevynechal příležitost 
být také u předávání automobilové stří-
kačky bakovským hasičům a veřejnosti. 
To byla událost! V době, kdy bylo mož-
né spočítat místní vlastníky automobilů 
na prstech jedné ruky, objevilo se přede 
mnou krásné, na tehdejší dobu moderně 
vyhlížející auto proslulé značky Hispano 
Suiza s namontovanou motorovou stří-
kačkou a se vším, co k ní patří. Zářilo jas-
nou červenou barvou. Okouzlilo mě na-

tolik, že pan Pelikán, který bydlel v naší 
ulici a na pořízení a vybavení stříkačky 
se nejvíce podílel, zůstal v mé paměti 
navždycky spjat a motorovou stříkačkou 
na automobilu Hispano Suiza. 
Ten zážitek jsem si připomněl při po-
čítání brožury vydané v minulém roce 
u příležitosti 130 let činnosti bakovského 
hasičského sboru. Co oné události před-
cházelo a po ní následovalo, o tom se 
ve zmíněné publikaci dovídáme mnoho 
zajímavého. Zvláště poutavá je úvodní 
kapitola o požárech od 18. století, půso-
bících obrovské škody na majetku, zdraví 
i životech lidí. Posláním sboru dobrovol-
ných hasičů v Bakově založeného v roce 
1879 bylo se zhoubným živlem bojovat. 
Jak se to dařilo, kolika zásahů mnohdy 
velmi náročných k tomu bylo zapotřebí 

a jak se hasiči podíleli na ochraně lidí 
a jejich majetku při jiných pohromách, 
to všechno je obsahem publikace nazva-
né ,,Bližnímu ku pomoci - vlasti ku pro-
spěchu“. Při jejím pročítání defilují před 
námi občané známých jmen, vesměs 
obětaví lidé se vřelým vztahem ke své-
mu městu. 
Autor pamětní brožury Vladimír Bednář 
jako vzdělaný a zkušený historik včle-
nil události z historie hasičského sbo-
ru do víru života města a našeho státu. 
Spolu s dříve vydanými publikacemi 
vážícími se k historii Bakova a jeho oby-
vatel tvoří už dnes dosud neukončené 
dílo dr. Bednáře neocenitelné literárně 
zpracované a tiskem vydané svědectví 
o městě, s nímž je spjat celý jeho život. 

Ing. V. Černý

BLiŽnÍMu ku PoMoCi

MěnÍMe krajinu i seBe

Jak to utíká! Není to tak dávno, co jsme 
k dvojce v letopočtu vzhlíželi z druhé 
strany a z reproduktorů jistý Olda Říha 
a jeho Katapult lovil ze strun vizi roku 
2006! Všechno je pryč a fakt to s námi 
začíná pěkně upalovat! Měníme kraji-
nu, měníme sami sebe. Globální otep-
lování? Třeba to tak razantní nebude, 
někteří dokonce tvrdí, že ten „kravál“ 
kolem je účelový! Slavíci, které sle-
duji málem tři desítky let, zatím data 
příletů mnoho nezměnili, ale kolegové 
ve Slovinsku již takové signály mají. 
Jiní kolegové v Anglii zase s úděsem 
zjistili, že od nich král pěvců z 90% už 

dočista zmizel. No, kolem naší Jizery 
je slavíků zatím ještě dost! Registruji 
však výkřiky naší přírody jiné, jsou 
tiché - i proto většině z nás unikly. 
Zmizeli motýli! Zatímco my se upí-
náme na mediálně (i politicky) vděčné 
blábolení o kůrovci na Šumavě, z naší 
krajiny odešli modrásci, ohniváčci, 
hnědásci, vřetenušky a dokonce i oká-
či, kterých bývalo před zmiňovaný-
mi třiceti lety všude dost. Mohl bych 
snad sobecky poskočit a nechat se hřát 
myšlenkou, že jsem dobře zvolil křídla 
ptačí a nezůstal tehdy u těch motýlích? 
Tak to ale není! Musí nám to začít va-

dit všem a nejen nadšencům se síťkou, 
kteří už stejně chodí po loukách dnes 
spíše s fotoaparátem. Musí nám začít 
vadit i to, že zvěř se soustředí kolem 
frekventovaných silničních tahů, kdy 
ve volné krajině už nenachází pod-
mínky, zatímco v protierozních liniích 
keřů vedle svodidel ano. Měly by nám 
začít vadit omyly z dob socialismu, 
kdy jsme napřímili a vydláždili poto-
ky, když jsme předtím jejich pramen-
né části poschovávali do trubek, čehož 
výsledkem je krajina stíhaná přívaly 
a v zbylých fázích roku zas docela bez 
vody. 

S určitou hořkostí naslouchám mým 
„studentům“ na boleslavské Universitě 
třetího věku, když mi na oplátku před-
stavují čas jejich dětství - zejména pak 
na venkově. Mluví o hospodářích i hos-
podyních - a věřte mi - ta poslání měla 
svoji váhu. Lidé byli s krajinou srost-
lí, uměli z ní číst, naslouchat jí, uměli 
vyhovět. Byl to spokojenější život? 
Nahlédneme-li jej jejich optikou – pak 
ano. My ale musíme jít dál a snažit se 
současný rozhled a možnosti životnímu 
prostředí směřovat ku prospěchu. 

Pavel Kverek 

PoděkoVÁnÍ PanÍ uČiteLCe MateřskÉ ŠkoLY renatě LojoVÉ

Málo komu se podaří, aby po čtyřech 
měsících zanechal v srdci stopu. Nejen 
děti, ale i maminky sluníčkové třídy jsou 
zasaženy zprávou, která je čekala prvním 
příchodem v novém roce do školky, a to, 
že paní učitelka Lojová již není v řadách 
učitelek mateřské školky a dohodou ze 
zaměstnání odešla. Zpráva kolovala vel-

mi rychle a smutek z odchodu panoval 
celou školkou, hlavně v šatně byly vidět 
slzy v očích dětí, ale i některých mami-
nek. Viděli jsme na dětech její práci nejen 
na chování, ale i na pokročení znalostí 
za tak krátkou dobu. Některé děti chodily 
do školky jen za ̈ Renatkou¨ a těšily se, co 
se opět naučí a co si ze školky přinesou. 

touto cestou bychom chtěli poděkovat 
paní učitelce Lojové za vynikající práci 
s bravurními schopnostmi.
Samozřejmě život je plný změn a děti 
se tomu učit musí také. Otázkou ovšem 
stále zůstává, PROČ takový člověk jedi-
ný z mateřské školky vzdělaný speciální 
pedagogikou nedostala ani šanci na plný 

úvazek s prodlouženou smlouvou na dobu 
neurčitou? PROČ jiné školky po těchto 
lidech hned skočí a u nás propouští a ne-
hýčká? Neměla by být spíš chloubou?
VELKÉ DÍKY VÁM PANÍ UČITELKO 
A VAŠE ÚŽASNÁ PÍLE AŤ VYDRŽÍ 
PRO VŠECHNY DĚTI. 

Sluníčková třída
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sPrÁVnÁ BakoVskÁ dVojka roku 2010

Hodně do časopisu Bakovsko píší spor-
tovci našeho malého městečka. Ať fot-
balisté, šachisti nebo tenisté. Školu nám 
po sportovní stránce publikuje pan učitel 
Brodský. Nikdo ale ještě nic nenapsal 
o bakovských mladých terapeutech. Pře-
kvapilo mne, kolik žáků základní školy 
chodí na terapii s křivou páteří od televizí 
či počítačů. Za našich mladých let křivou 
páteř od těžkých aktovek napravovali 
ve zvláštních hodinách učitelé, kteří na to 
měli kurzy. Osobně jsem strašně ráda 
chodila na nepovinné hodiny tělocviku, 
který měl název nápravný tělocvik. Jeho 
mimo vyučovací hodiny vedla paní uči-
telka chemie, Jindra Sládková. Pan tera-
peut, Jan Drábek a Katka Velechovská to 
je dnešní správná bakovská dvojka. Na-
pravují nemocné tělo a mladičkým lidem 
s křivou páteří trpělivě vysvětlují princi-
py správného provedení cviku. 
Skončila jsem jako mnoho bakovských 
důchodců na rehabilitaci v našem zdra-

votním středisku. Bála jsem se, že budu 
trávit dny s masáží ochrnuté pravé ruky, 
od vánočního stresu, po čekárnách. 
Přístup bakovských terapeutů, těchto 
mladých lidí, mne ale nadchl. 
Čeká se nejdéle čtvrt hodiny, dle objedná-
ní, před nástupem na fyzioterapii. Přesto 
se nacházejí netrpělivci, ale pan Drábek 
nesmlouvavě s kolegyní dodržují půlho-
dinové intervaly. Velice jsem si je oblíbila. 
Pochvalu od nás důchodců si též zasluhu-
je paní pedikérka Tonička Vonšovská. Má 
též provozovnu na zdravotním středisku. 
Nyní tam předává pedikérskou praxi svo-
jí mladé dceři. 
Budeme mít další správnou bakovskou 
dvojku. Moc bych jim Všem do roku 
2011 chtěla popřát. Hodně moc vytrva-
losti, radosti z práce a hlavně pochopení 
pro takové netrpělivce, jako někdy bý-
vám sama. Ať se jim v našem Bakově 
pořád líbí a dobře pracuje. 

Vendulková

tajeMný dŮM sLuŽeB V roCe 2011

V závěru roku 2010 se pustilo Město Bakov nad Jizerou do velké rekonstruk-
ce Domu služeb na náměstí, nevyhovujícího sociálního zařízení. Kontrola 
Živnostenského úřadu Mladé Boleslavi zde již po mnoho let poukazovala 
na jeho nedostatky. Na rekonstrukci spolupracuje paní Reslová společně 
s technickou četou. Parta technické čety města za provozu rozkopala celé 
prostory starého domu. V přízemí, hned za dveřmi vstupního bočního vchodu 
do budovy, se nacházejí krásné podzemní sklepní prostory. Lákají tajem-
stvím. Zpuchřelá dřevěná podlaha skrývala nevelké tmavé místo, z kterého 
by byla krásná podzemní místnost s dalším využitím. 

Sleduji probíhající práce celé technické čety na stavebních úpravách neby-
tových prostor. Plní se tak listopadový volební slib paní starostky Jany Ště-
pánové. Zlepšení a modernizace Domu služeb nám všem dává do roku 2011 
příslib nového reprezentačního místa. Můžeme se těšit na zlepšené pracoviš-
tě kosmetiky slečny Jany Paříkové, nehtového a pedikérského studia Jola-
ny Valkounové, masáží Jany Zedníkové, pojišťovacích služeb paní Jandové 
i dílny Venduly Paříkové. V novém roce 2011 přeji hlavně kolektivu pana 
Jandy hodně štěstí a všem pevné zdraví. 

Vendulková

VZPoMÍnkY

14. ledna uplynuly 4 roky, co nás 
navždy opustila maminka, paní 

Otilie Pospíšilová. 

S láskou vzpomíná dcera s rodi-
nou. 

Dne 16. 1. 2011 uplynul smutný rok, 
kdy nás navždy opustila naše drahá 
maminka, babička a prababička paní 

Jiřina Rejfová. 

S láskou stále vzpomínají děti 
Jana, Jaroslava, Jitka a Jiří se 
svými rodinami. 

Dne 14. 02. by se dožila 80 let moje 
drahá manželka, paní 

Jiřina Černá. 

S láskou a bolestí v srdci vzpomí-
ná na krásných 57 let společného 
života manžel a celá rodina. Kdo 
jste ji znali, věnujte jí tichou 
vzpomínku. 

dennÍ CentruM Pro seniorY jiZera

VÁnoČnÍ VýstaVa
DCJ děkuje touto cestou učitelkám ZŠ, 
dětem a jejich rodičům za cukroví, kte-
ré se prezentovalo na vánoční výstavce 
základní školy v Bakově. Následně bylo 
věnováno seniorům u příležitosti před-

vánočního posezení v domě s pečovatel-
skou službou. 
noVoroČnÍ VýLet do noVÉ 
PakY
Dne 4. 1. 2011 se vydali senioři DCJ 
vlakem na výlet do Nové Paky. Po pro-

hlídce města navštívili malou rodinnou 
hospůdku „ U Starého vlka“ na Vlko-
vě. Pochutnali si na ovárku a prdelačce. 
Odvážnější senioři usedli na čtyřkolku 
a spolu s řidičkou projížděli krásnou 

Vlkovskou krajinou. S příjemnými zá-
žitky odjížděli senioři v odpoledních 
hodinách směr Bakov. 

Za DCJ Iveta Samlerová

BakoVskÉ ZÁjMoVÉ sPoLkY
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dětskÁ LÉkařka Mudr. dědkoVÁ V BakoVÁnku

Od pondělka 17.1.2011 je otevřen nový kurz konverzace angličtiny s rodilou mluvčí. 
Kurz je určen pro všechny, kdo se nelení zdokonalovat v řeči, ať je to dospělý či 
student nebo žák. Jedna lekce trvá jednu hodinu a pro rodiče je zajištěno hlídání 
dětí. Čas je v odpoledních hodinách a to od 16:30-17:30 hodin každé pondělí vyjma 
svátků či prázdnin. Kurz je na přihlášku na deset lekcí. Přihlášku získáte na našich 
webových stránkách nebo emailu.
Náš program pro toto pololetí nabízí pár změn, komentáře z akcí, táborů a foto najde-

te též na našem webu. Rády bychom připomněly středy v sokolovně od 10:00-11:00 
hodin, kde Vaše děti čeká program s připravenou tématikou. Oblíbená je také hernič-
ka a to každé pondělí od 8:30-11:30, kam si maminky na mateřské dovolené můžou 
přijít popovídat a děti pohrát, něco vyrobit či zazpívat.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
  

 Bakovánek

BakoVÁnek

Od pondělka 17.1.2011 je otevřen nový kurz konverzace angličtiny s rodilou mluvčí. 
Kurz je určen pro všechny, kdo se nelení zdokonalovat v řeči, ať je to dospělý či 
student nebo žák. Jedna lekce trvá jednu hodinu a pro rodiče je zajištěno hlídání 
dětí. Čas je v odpoledních hodinách a to od 16:30-17:30 hodin každé pondělí vyjma 
svátků či prázdnin. Kurz je na přihlášku na deset lekcí. Přihlášku získáte na našich 
webových stránkách nebo emailu.

Náš program pro toto pololetí nabízí pár změn, komentáře z akcí, táborů a foto najde-
te též na našem webu. Rády bychom připomněly středy v sokolovně od 10:00-11:00 
hodin, kde Vaše děti čeká program s připravenou tématikou. Oblíbená je také hernič-
ka a to každé pondělí od 8:30-11:30, kam si maminky na mateřské dovolené můžou 
přijít popovídat a děti pohrát, něco vyrobit či zazpívat.
Těšíme se na Vaši návštěvu.                                                                Bakovánek

Poslední adventní víkend pro folklór-
ní soubor Furiant z Malé Bělé u Ba-
kova po několik let znamená jediné 
- živý betlém. V pořadí sedmý živý 
betlém v podání souboru Furiant se 
konal o víkendu. Poprvé však na ná-
městí v Bakově nad Jizerou. Dříve 
pořádal soubor vánoční podívanou 
pouze ve své domovské obci, tedy 
v Malé Bělé. V Bakově se soubor při-
chystal na větší návštěvnost a podle 
toho také svůj živý betlém postavil 
a zařídil. Úvodní slovo pronesla fa-

rářka církve Československé husitské 
Mgr. Kateřina Havelková a připo-
mněla všem opravdovou podstatu vá-
nočních svátků. V novodobé historii 
mohli obyvatelé na bakovském ná-
městí zhlédnout i živou a poslušnou 
kravičku. Před betlémem pózovala 
dále koza, králíci, kotě. Jen ten oslík 
chyběl. Pěvecký sbor Carillon se po-
staral o hudební stránku věci, a tak se 
malý Ježíšek mohl pohodlně prospat 
v kolíbce, zatímco se o něm rozbě-
hl biblický příběh. Nezbedný anděl 

s chytrým pánem Bohem komentovali 
veškeré dění. Tři králové šli jako po-
slední, protože nesli drahé dary a jsou 
hned po Svaté rodině těmi nejdůleži-
tějšími v Jesličkách. Skromnější dárky: 
vánočku, jablíčka, oříšky, látky, sýr, 
mléko pak do chléva donášel prostý 
lid, jako selky, sedláci, muzikant, uhlíř, 
rybář a mnozí další. Ve velké procesí 
k Jesličkám se pak utvořil průvod všech 
přítomných diváků, kteří se také přišli 
poklonit Ježíškovi. Na závěr anděl 
všem popřál hezké Vánoce a při svaře-

ném vínu a vánočních koledách se tak 
do setmělých míst u morového sloupu 
snášel nádech adventního času. 
Poděkování za krásný zážitek nepatří 
ovšem jen souboru, ale také technické 
četě města Bakova za vyklizení náměs-
tí od sněhu a dodání elektřiny z jedné 
z lamp. Mile překvapil i přístup našeho 
místostarosty Vaška Grünwalda, který 
nám vlastně odklizení náměstí od sněhu 
nabídl a právě přes TČ zprostředkoval. 

Monika Čapková

furiant - ŽiVý BetLÉM na nÁMěstÍ V BakoVě
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Silvestr pro seniory. Tak jsme nazýva-
li předsilvestrovské posezení, které se 
koná pravidelně již mnoho a mnoho let 
v Malé Bělé a pořádají ho místní baráč-
níci. I na sklonku roku 2010 se uskuteč-
nila silvestrovská veselice. Hrála ovšem 
kapela Bráchové, a tak si na své přišly 
i mladší ročníky. Sice se nás na sále 

nesešlo mnoho, o to srdečnější nálada 
byla. Tombola, skládající se z darů, co 
kdo přinesl, byla bohatá. Občerstvení 
bylo k dispozici také, co hrdlo ráčilo, 
a tak můžeme říci, že se akce vydařila 
a věříme, že se příště sejdeme ve vět-
ším počtu! 

Monika Čapková

furiant - siLVestr s BrÁCHY

Soubor Furiant se vydal za hojného do-
provodu přátel a známých na, dovolíme 
si říci, již tradiční předsilvestrovský vý-
let. A ten je jak známo spojen již několik 
let s prohlídkou nějakého pivovaru a de-
gustací piva. Nejinak tomu bylo v úterý 
28. prosince, kdy jsme vyrazili poměrně 
daleko, a to do Rychnova nad Kněžnou. 
V dobovém oblečení jsme samozřejmě 
budili pozornost probouzejících se ces-
tujících, neboť jsme museli vyrazit časně 
ráno. Legrace nás však neopustila během 
celého dne a tak jsme si výlet pořádně 
užili. Po loňských zkušenostech někteří 
z nás brzdili s napájením během cesty, 
abychom se s chutí pustili do rychnov-
ského Zilvara, Kněžny a Habrováka. Že 
vám ty názvy něco připomínají? Ano, 
připomínají Vám správně Karla Poláčka 
a jeho oblíbené vyprávění o pěti kamará-
dech. A ostatně i my jsme vypadali, jako 
bychom právě vypadli z onoho oblíbe-

ného románu a v televizi velmi pěkně 
zpracovaného seriálu. 
Jednatel pivovaru nás nejprve seznámil 
s krátkou historií pivovaru a poté po-
vyprávěl o dlouhé historii budovy. Do-
zvěděli jsme se mnoho zajímavého a už 
hajdy do varny, kde začalo první ochut-
návání. Následovala i prohlídka palírny 
a posezení v ní, spojené s ochutnávkou 
hruškovice. Můžeme vás ujistit, že se 
nám v Rychnově líbilo. Bylo nám tep-
lo i veselo. Žaludek pookřál při obědě, 
když zjistil, že se nebude jen pít, ale 
i jíst. Cesta vlakem zpátky ubíhala klid-
ně a v odpočinkovém duchu. 
Celou exkurzi nám natočil na kameru 
nejen náš Pepa, ale i dobrovická tele-
vize, a tak reportáž z tohoto veselého 
podniku můžete zhlédnout i na interne-
tu zmiňovaného média. 

Monika Čapková

furiant - eXkurZe do PiVoVaru  
V rYCHnoVě nad kněŽnou

Tříkrálová obchůzka po obci Malá 
Bělá odstartovala kolem čtvrté hodiny 
odpoledne. Až do setmění se podařilo 
Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi 
obejít více než dvacet domů, kde na ně 
čekaly hospodyně s pohoštěním. 
Po odzpívání koledy o putování Tří 
králů popřála celá skupina vše nejlep-
ší v novém roce, hlavně však hodně 
zdraví. Jeden král pokropil svěcenou 
vodou dveře, druhý vykouřil kadidlem 
místnost a třetí pak na ony dveře křídou 
napsal známé K + M + B + 2011. 
Odměnou koledníkům byly chlebíč-
ky, sekaná, klobásky, cukroví a něco 
na zahřátí. Děti dostaly něco sladkého 
na zub. Do košíku připraveného na vý-
služku se však vešly i tři lahve vína 
a lahvinka medoviny. Tu darovala pa-
nímáma od místního včelaře. 
Hlavním posláním této milé události je 
však pozdravení se s lidmi, kteří fandí 
starým zvykům. Ti pak s láskou chystají 
právě občerstvení pro zkřehlé zpěváky 
a rádi si zpestří všední den, který se v tu 
chvíli stává svátečním. Na nový rok si 

všichni společně připijí nějakou tou štam-
prličkou a nebo svařeným vínem, to když 
je mráz, jako byl právě 6. ledna. 
A protože je v souboru zvykem zavítat 
na konec obchůzky až do vzdálenějších 
Dolních Stakor, nemohlo tomu být ji-
nak ani tentokrát. Ovšem ledovka, kte-
rá koledníky potkala již na Malé Bělé, 
udělala z komunikací jedno velké zrca-
dlo a přesun auty byl poněkud nebez-
pečnější. 
O to větší radost ve Stakorách měli, 
když se s Třemi králi potkali - skoro ro-
dinné posezení nechtělo brát konce. Ale 
protože se muselo v pátek ještě do prá-
ce, nezbývalo než se před jedenáctou 
hodinou večerní rozloučit a vrátit se 
zpět do domovské obce. 
Silnice se leskla a auto si dělalo co 
chtělo, a tak se stalo, že nakonec se pu-
tování proměnilo v malé dobrodružství 
spojené s vytlačením auta ze škarpy. 
Vše dobře dopadlo. A jak se říká, konec 
dobrý, všechno dobré... 

Monika Čapková

furiant - tři krÁLoVÉ

Soubor Furiant Vás zve na besedu s naším bývalým vynikajícím skokanem na ly-
žích panem Pavlem Plocem v budově osadního výboru Malá Bělá (bývalý ob-
chod). O přesném datu setkání budeme informovat na našich internetových strán-
kách www.furiant.bakovnj.cz a prostřednictvím letáků. Nenechte si ujít zajímavé 
vyprávění o sportu, v kterém naše země vždy patřila mezi elitu. K vidění bude 
i malá dobová výstavka zimních radovánek. 
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Začalo to úplně nenápadně. Dostali 
jsme od jednoho našeho taťky sponzor-
ský dar - ale jak s ním naložit? Aby to 
bylo pro všechny spravedlivé, rozhodla 
paní učitelka - přemaluje se jedna stěna 
naší třídy, která to už opravdu potře-
bovala. Nakoupily se barvy, balakryl 
a mohlo se začít. 
Paní učitelka oslovila zkušenější vý-
tvarníky z oddělení pí. uč. M. Honcové 
ze ZUŠ, aby se realizovali. Ti nakreslili 

spoustu návrhů, nakonec zvítězily po-
stavičky z filmu Já, padouch. Na stěně 
se to po jejich činění hemží mimoni, ne-
tradičními planetami, lodí (ne vesmír-
nou) i kosmickou benzinovou pumpou. 
Mladí malíři pod vedením Katky Ko-
lumpkové na tom makali 5 pátečních 
odpolední (celkem 16 hodin práce) 
a tady vidíte výsledek. Děkujeme, do-
stali jsme krásný vánoční dárek. 

Berušky ze 2. B. 

netradiČnÍ VÁnoČnÍ dÁrek

Ze ZÁkLadnÍ a MateřskÉ ŠkoLY

V pondělí 20. 12. proběhla v divadelním 
sále Radnice slavnostní akce s vyhláše-
ním nejlepších sportovců školy za ten-
to kalendářní rok. Pozvání do Bakova 
na tuto akci přijaly atletky USK Praha, 
úspěšné reprezentantky, které jako jediné 
vybojovaly pro Českou republiku na le-
tošním halovém mistrovství světa v atle-
tice medaili - Denisa Rosolová, účastnice 
dvou olympijských her a vítězka letošní 
Zlaté tretry na 400 m a Zuzana Bergro-
vá její kolegyně ze štafety, která letos 
v březnu vybojovala bronz v katarském 
Doha. Třetím hostem byl dvojnásobný 
mistr světa transplantovaných atletů bý-

valý žák naší školy, Vojtěch Koudelka. 
Ve více, než dvojhodinovém progra-
mu si děti se svými hosty zasoutěžily 
ve znalostech ze sportu, hosté nejlepším 
sportovců školy předali ceny a diplomy, 
oceněna byla i výtvarná soutěž „Nakresli 
portrét našeho hosta“, ceny byly předány 
i za vědomostní soutěž, která dříve pro-
běhla ve škole. Děti též zhlédly četná vi-
dea z letošního mistrovství Evropy v atle-
tice v Barceloně i z halového mistrovství 
světa v Doha. 
V kulturní části zahrály dívky na flétnič-
ky a pod vedením p. u. Kyselové nacvi-
čily aerobik. V závěrečné besedě se naše 

nejLePŠÍ sPortoVeC ŠkoLY 2010

Ve dnech 7. a 9. 12. proběhl v bělské 
sportovní hale další ročník Memoriálu 
Karla Poláka v sálové kopané. Turnaje 
se zúčastnila i dvě družstva naší školy. 
V kategorii mladší žáků (6. - 7. ročník) 
jsme se bohužel neprosadili a prohráli 
všech 5 utkání s nelichotivým skóre 1: 
16. Naši soupeři byli po všech strán-
kách lepší a dovolili nám za celý turnaj 
jen 3x vystřelit na branku. 
Ve zcela jiném světle se představili star-
ší chlapci (8. - 9. ročník), kteří turnaj 
vyhráli a z 5 utkání jen jednou odešli 
poraženi. Z Bělé si přivezli nádherný 
putovní pohár a navíc se Lukáš Bartoš 

stal nejlepším brankářem a Standa Ne-
dvěd nejlepším hráčem turnaje. 
Školu reprezentovali: 
Mladší kategorie: radim Cecava, Lu-
káš janeček, Michal janeček, Ště-
pán Hýsek, Vojtěch Láska, Martin 
kolumpek, tomáš kendík, Patrik 
Gabriel, Pavel ondřasina a Martin 
Grmolenský. 
Starší kategorie: Lukáš Bartoš, stani-
slav nedvěd, Ladislav Mlynka, jan 
kroupa, tomáš roth, ondřej Ma-
tohlina, jakub Zach, Petr Šverma 
a Martin Štěpánek. 

 Mgr. Luboš Brodský

turnaj V sÁLoVÉ koPanÉ
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V lednu jsme se zase všichni po prázd-
ninách sešli ve školce plni dojmů z vá-
nočních svátků a hlavně z dárečků. To 
bylo vyprávění - co jsem dostal od Je-
žíška já, co sestřička, co bráška, mam-
ka, taťka… Povídání nebralo konce. 
Některé dárky jsme přinesli do školky 
ukázat kamarádům a paní učitelce. Se-
šly se nám ve třídách nové panenky, 
auta, stavebnice, knížky a spousta dal-
ších zajímavých věcí. Naši „školáci“ 
se pyšnili novými aktovkami už úplně 
vybavenými a připravenými do školy. 
Vždyť je nejvyšší čas, zápis bude co 
nevidět. 
Naše hry a činnosti, které si pro nás 
paní učitelky připravují, směřují k jeho 
úspěšnému absolvování. V průběhu ce-
lého měsíce jsme si povídali o tom, kde 
bydlíme, jak se jmenuji, kde pracují 
rodiče. Počítali jsme vše, co se dalo – 
holčičky, kluky, kostky, autíčka, venku 

stromy, domy, vagony vlaků atd. Také 
hra s písmenky se nám moc líbila, vy-
hledávali jsme obrázky slov, která za-
čínají stejně. Ale ani pohádky z našeho 
světa nezmizely. Četli jsme si, vyprá-
věli si klasické pohádky, dramatizovali 
je, kreslili i sestavovali z jednotlivých 
obrázků. 
Na návštěvě jsme byli ve školní dru-
žině. Tam nás mile přivítaly obě paní 
vychovatelky a ukázaly nám, co vše 
budeme v družině vyrábět, jaké tam 
mají hračky, kde se děti převlékají, kde 
cvičí. Měly pro nás nachystány dva dár-
ky – pěknou záložku do knihy a oma-
lovánku. 
Všechny tyto zážitky nás motivují k tě-
šení se na náš první velký den ve škole 
– zápis. Paní učitelky jistě poznají, že 
jsme šikulové. 

Děti a učitelky z mateřské školy. 

Mateřinka Po VÁnoCÍCH

úspěšné atletky s dětmi podělily o své do-
jmy z různých závodů i nedávného třítý-
denního soustředění v Jihoafrické repub-
lice, kde se připravovaly na nadcházející 
halovou sezonu. A jak dopadla soutěž 
o nejlepšího sportovce školy a všechny 
ostatní soutěže?
Pořadí:  
Nejlepší sportovec 1 stupně:  
Viktorie Zahrádková a ondřej 
Prokůpek

Nejlepší sportovec školy  
1. místo:  
romana dlasková a Lukáš Bartoš
2. místo:  
nelly dvořáková a Lukáš janeček
3. místo:  
sabina najmanová a standa nedvěd
4. místo:  
Martina Šimůnková a Ladislav 
Mlynka
5. místo:  
Hana rindtová a jan kroupa 

Nejlepší výtvarná práce: anna Brixi-
ová, která nakreslila portrét Denisy 
Rosolové 

Nejlepší znalosti ze sportu:  
6. ročník: Mirek Brož
 7. ročník Matěj Baloun
 8. ročník: dominik Pokorný
 9. ročník nelly dvořáková

Soutěž ve znalostech ze sportu, která 
proběhla na jevišti: 
1. místo:  
družstvo bílých denisy rosolové
ve složení filip adam, jaroslav Be-
ran, Matěj Baloun a radim Cecava.
 

Mgr. Luboš Brodský



10
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Šéfredaktor - Magdalena Bulířová.
 

Vychází jako měsíčník v nákladu 1700 ks, zdarma, dne 24. 1. 2011. Příští vydání 21. 2. 2011, uzávěrka příspěvků 7. 2. 2011.

Následující diagram je z partie Imrich 
Rigo - Zdeněk Urban, ve které náš hráč 

hezky přehrál papírově silnějšího sou-
peře. Bílý na tahu vyhraje

(Řešení: 27. Jf5 (hrozí mat na g7) Df8 
(jediné, nelze brát 27... exf5 pro 28. 
gxf5+ Kh8 29. Qg7 mat) 28. Dxf6 h6 
29. Je7+ s rozhodující materiální pře-
vahou.)

Šachisté Sokola Bakov uspořádali svůj 
tradiční bleskový turnaj na Štěpána 26. 
12. 2010 v sálu restaurace U Čonků 
v Nové Vsi. Včetně Bakováků se ho 
zúčastnilo 22 hraníchtivých nadšenců 
celého kraje. Po tuhých bojích zvítězil 
favorit Martin Řehořek z ČSOB Praha, 

který nám vypomáhá v 2. lize, za ním 
druhý skončil náš Pavel Mudra a tře-
tí Pavel Crha z mladoboleslavského 
Sokola. (Více na http: //www. bakov - 
chess. ic. cz/?page_id=13)
V novém roce zahájili boje 2. České 
ligy zápasem pátého kola 9. 1. s přáteli 
z Turnova, se kterými si dříve vzájem-
ně vypomáhali a po projevení se jejich 
větších ligových zkušeností podlehli 2, 
5: 5, 5. 

 Jaroslav Záhorbenský. 

ŠaCHoVÉ okÉnko

Hledáme pracovníky pro obsluhu  
souřadnicových měřících strojů 

pro laboratoř v M. Boleslavi, týdenní zaškolení,  
vhodné pro absolventy stř. i vys. škol  
a učilišť nejlépe s techn. zaměřením.  

Životopis zašlete prosím na:  
damox@volny.cz , tel. 602206876

PLesoVÁ seZÓna je Za dVeřMi

4. 2. 2011 - Maškarní diskotéka pro dospělé

5. a 6. 2. 2011 - Maškarní karneval pro děti 

19. 2. 2011 - Ples hasičů

12. 3. 2011 – Muzikantský ples

19. 3. 2011 - Ples Města Bakov

25. 3. 2011 - Ples sokola ve spolupráci se ZŠ Bakov n. j. 

Z kuLturY a sPortu

ds tYL ZVe 

4. 2. 2011
na maškarní diskotéku na téma „Horor v Bakově“,
sál Radnice od 19. 30 hod. 
Hudbu tradičně obstará DJ Šáńa.
Přijďte si zařádit v masce jakékoliv hororové postavy, strašidla, či přízraku. Vítáni 
jsou i Ti, co zvolí podobu svoji vlastní. Soutěže o ceny a nejlepší masku!
Vstupné 50 Kč, možno též zakoupit v předprodeji v "Květince Flora"na za-
stávce ČD. 
 
5. 2. a 6. 2. 2011
na tradiční dětský karneval,
sál Radnice, od 15 do 17 hod. 
DJ Šáňa, hry a soutěže o ceny. Oba dny stejný program! 
Vstupné: 40Kč dospělí, 20Kč děti.
Prodej v místě konání. 


