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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

sLoVo starostkY

Vážení občané,

kalendářní jaro je v plném proudu, i když to venku jako jaro zatím stále nevypa-
dá. Musíme zalovit v paměti, abychom si vzpomněli, kdy naposledy na Velikono-
ce padal sníh a děti se při koledě musely opravdu pořádně obléci. Všichni věří-
me, že teplo musí dorazit každým dnem a my se pustíme do práce na zahrádce 
a budeme si užívat probouzející se přírodu. 

Po schválení rozpočtu města na schůzi zastupitelstva dne 6. 3. 2013 jsme se 
okamžitě pustili do práce na realizaci odsouhlasených akcí. V současné době 
probíhají výběrová řízení na zhotovitele územního plánu a příprava dalších pro-
jektů. Na našich webových stránkách můžete nově najít sekci výběrových řízení, 
kde se nejen dozvíte veškeré informace o zadání výběrového řízení na veřejné 
zakázky malého rozsahu, ale také celkovou zprávu o veřejné zakázce, o ceně 
vzešlé ze soutěže, o všech zúčastněných firmách, případně o důvodech vyloučení 
některého uchazeče a text uzavřené smlouvy. 

Jednou z prvních akcí letošního roku by měla být rekonstrukce ulice Nad Skal-
kou, která je vysoutěžena z loňského roku. Práce započnou pravděpodobně ješ-
tě v průběhu měsíce dubna po té, až bude dohodnuta nutná součinnost s VaK 
Mladá Boleslav, a.s., která potřebuje zajistit opravu svého zařízení v této uli-
ci. Další prioritní akcí je oprava venkovního schodiště na věž hradu Zvířetice. 
Všichni víte, že toto schodiště je v žalostném stavu a je nutné je obnovit tak, 
aby byla zajištěna bezpečnost návštěvníků. V současné době probíhá výběrové 
řízení na zhotovitele a práce bychom rádi dokončili co nejdříve před letními 
prázdninami. 

Připravujeme také podrobnější informace o jednání rady a zastupitelstva města, 
a to nejen na webových stránkách města, ale i v Bakovsku. Myšlenkou je sezná-
mit Vás s body jednání, která považujeme za ta důležitější nebo která se dotýkají 
většího počtu obyvatel. Vedle úplného soupisu usnesení, který je na webových 
stránkách již zveřejňován, se dozvíte o některých bodech podrobněji, seznámíme 
Vás s odůvodněním rozhodnutí nebo s názory některých zastupitelů. Věřím, že 
tyto informace budou pro Vás zajímavé a vysvětlí Vám postoj zastupitelů k ně-
kterým záležitostem města. 

Pokud Vás zajímají podrobnosti schváleného rozpočtu města pro letošní rok, 
navštivte webové stránky města, sekci Samospráva – Rozpočet města. Je zde 
zveřejněný rozpočet města po jednotlivých kapitolách, na které je v souladu se 
zákonem rozpočet členěn. V rámci kapitol jsou uvedeny nejdůležitější akce, které 
byly zastupiteli schváleny a které se budou v průběhu roku připravovat nebo 
realizovat. 

Závěrem mi dovolte popřát Vám teplé jarní dny a hodně radosti ze slunečných 
dnů, které určitě nastanou.

Mgr. Jana Štěpánová, starostka města

PoZVánka
na slavnostní kladení věnců,

které se uskuteční na městském hřbitově dne 7. 5. 2013 
od 17 hodin, u příležitosti státního svátku.
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PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

Celkové očekávané příjmy města pro rok 2013 jsou 59.516,80 tis. Kč. 

daňové příjmy ve výši 48.672,50 tis. Kč
Mezi daňové příjmy patří daně přeposílané FÚ na základě procentuálního podílu 
z celostátního hrubého výnosu daní, dále daně a poplatky z vybraných činností 
a služeb tj. poplatek za likvidaci komunálního odpadu, ze psů, za znečišťování 
ovzduší, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného atd.
Nedaňové příjmy ve výši 8.241 tis. Kč

nedaňové příjmy převážně tvoří příjmy z pronajatých městských bytových 
a nebytových prostor, příjmy z poskytování služeb (knihovna, muzeum, kulturní 
akce, pohřebnictví, těžba dřeva, pronájem sportovišť, příjmy za uložení odpadu 
ve sběrném dvoře), z pronájmu pozemků atd.

kapitálové příjmy ve výši 10 tis. Kč
Předpokládané příjmy z prodeje pozemků.

Přijaté dotace ve výši 2.593,30 tis. Kč
V přijatých dotacích jsou zahrnuty neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpoč-
tu v rámci souhrnného dotačního vztahu a neinvestiční přijaté transfery od obcí 
na úhradu provozních výdajů za žáky těchto obcí umístěných ve škole.

Převody z vlastních fondů ve výši 4.658,30 tis. Kč
Jedná se o převod z fondu rezerv a rozvoje (FRR), který je zřízen podle §5 zá-
kona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění 
pozdějších předpisů. 

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

kapitálové výdaje:
Hlavní kapitálové výdaje plánované na rok 2013 jsou:

komunikace:
•  dopravní prostředky – automobil pro technickou četu (210 tis. Kč), mulčovač 

(300 tis. Kč), posypové zařízení (250 tis. Kč)
•  nákup pozemků (228 tis. Kč).

Chodníky:
•  chodník v ul. Brigádnická (500 tis. Kč).

Zdravotnictví :
•  okna a zateplení mezipůdních prostor (1.000 tis. Kč).

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí:
•  projektová dokumentace na plynovod Zvířetice a VTL stanici (300 tis. Kč).

územní plánování:
•  změny územních plánů (500 tis. Kč).

komunální služby a územní rozvoj:
•  příprava projektových dokumentací (1.280 tis. Kč) na chodníky Brigádnická, 

Malá Bělá, rybníček Podzbába, DHV průtah II/276, ZŠ, kanalizace Malá Bělá.

správa:
•  hlasovací zařízení (150 tis. Kč).

Běžné výdaje:
Dělení běžných výdajů je provedeno podle platné rozpočtové skladby. Základní 
členění je prováděno podle kapitol a paragrafů. Nejčastějšími položkami jsou: 
platy zaměstnanců, odvody soc. a zdr. pojištění, pořízení drobného dlouhodo-
bého majetku, nákup materiálu, nákup ostatních služeb, voda, plyn, elektřina, 
služby pošt, služby telekomunikací, opravy a udržování.

Běžné výdaje – opravy a udržování:

komunikace:
•  odvodnění komunikace Kopánka (350 tis. Kč), oprava komunikace ke sběr. 

středisku (400 tis. Kč), Chudoplesy – zatáčka (1.000 tis. Kč), komunikace Nad 
Skalkou (2.500 tis. Kč), parkoviště u hřbitova (500 tis. Kč).

Chodníky:
•  přeložení chodníku Horka (200 tis. Kč), chodník u hřbitova (200 tis. Kč).
Poř., zach. a obnova hodnot mís. kult., nár. a hist. povědomí:
•  oprava lávky Zvířetice (10 tis. Kč), schody na věž (450 tis. Kč), oprava ost. kult. 

pam. (200 tis. Kč).

tělovýchovná a zájmová činnost:
•  oprava střechy Sokolovny (205 tis. Kč), oprava hřiště za Sokolovnou (250 

tis. Kč).

Bytové hospodářství:
•  karmy a topení v ul. Družstevní, Pionýrů (1.500 tis. Kč), balkony + zábradlí 

Družstevní, Pionýrů (100 tis. Kč).

nebytové hospodářství:
•  Malá Bělá 174 oprava střechy (175 tis. Kč), sanace. č.p. 12 (500 tis. Kč), výmě-

na oken, oprava a izolace fasády č.p. 9 (190 tis. Kč).

dům mládeže:
•  částečná výměna střešní krytiny (200 tis. Kč), vchodové dveře (100 tis. Kč).

Veřejné osvětlení:
•  oprava veř. osvětlení Podhradí (300tis. Kč), výměna stožárů B. Němcové, Čap-

kova, Nad Skalkou (500tis. Kč), pasport VO (200 tis. Kč).

Pohřebnictví:
•  oprava zdi (200 tis. Kč).

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:
•  obnova parku na Mírovém náměstí a na zastávce (300 tis. Kč), dokončení parku 

Komenského sady (150 tis. Kč).

Dále se do běžných výdajů započítávají příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím města jako je Základní škola (4.792 tis. Kč), Mateřská škola 
(2.872,90 tis. Kč), výdaje na dopravní obslužnost (500 tis. Kč), příspěvek na za-
jištění pečovatelské služby (500 tis. Kč), příspěvky a dotace sportovním a zájmo-
vým organizacím (946 tis. Kč) a příspěvky církvím (160 tis. Kč).

Předpokládané příjmy celkem 59 516,80 tis. kč
Daňové příjmy 48 672,50 tis. Kč
Nedaňové příjmy  8 241,00 tis. Kč
Kapitálové příjmy    10,00 tis. Kč
Dotace  2 593,30 tis. Kč
 
Předpokládané výdaje celkem 64 175,10 tis. kč
Běžné výdaje 59 310,10 tis. Kč
Kapitálové výdaje  4 865,00 tis. Kč
 
financování celkem  4 658,30 tis. kč

Podrobný rozpočet najdete na webových stránkách města.

Ing. Václav Veselý, vedoucí finančního odboru

koMentář k roZPoČtu Města BakoV nad jiZerou na rok 2013

rekonstrukCe koMunikaCe nad skaLkou

S ohledem na počasí letošního jara je plánováno na tento měsíc zahájení 
rekonstrukce části komunikace Nad Skalkou.

Opravu bude provádět společnost H-Intes s.r.o., která podala ve výbě-
rovém řízení nejnižší nabídku na zhotovení prací. Občané v dotčené 
lokalitě budou ještě zhotovitelskou firmou informováni formou letáku 
do poštovní schránky o přesném zahájení a předpokládaném ukončení 
prací. 

Václav Grűnwald, místostarosta města
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Ve zpravodaji Bakovsko se každý 
měsíc dozvídáte novinky z úřadu, ži-
votního prostředí, kultury i sportu, ale 
přečtete si zde i příspěvky bakovských 
zájmových spolků a organizací, či pra-
videlných čtenářů.

Mnohem aktuálněji se však vše dozvíte 
na nových webových stránkách měs-
ta. Nejsou to stránky jen „úřední“, ale 
svůj prostor zde dostaly již zmiňované 
bakovské spolky a osadní výbory. Prá-
vě prostřednictvím těchto stránek Vás 
zvou na své (většinou velmi vydařené) 
akce, které zde i následně hodnotí.

nenechte si ujít žádnou z informací 
a přihlaste se k odběru novinek. 

Jak jsem Vás již informovala v minu-
lém čísle, podmínkou není registrace, 
stačí uvést svůj e-mail a vybrat kate-
gorii, která Vás zajímá. Jen upřesňuji, 
že pokud se přihlásíte pouze k odběru 
hlavních aktualit, jsou rozesílány jen 

ty nejdůležitější, úřední (např. uzávěr-
ka vody, otevření sběrného střediska, 
upozornění na splatnost poplatku...). 
K zasílání ostatních informací je po-
třeba si zaškrtnout v části Zasílat 
oznámení o nových článcích z vybra-
ných sekcí. 

Ještě jedna maličkost. Informace o no-
vých článcích je rozesílána automa-
ticky každý den po půlnoci (od  ode-
silatele  www.bakovnj.cz), odesílání 
důležitých informací je generováno 
ihned a to z mailu robot@as4u.org. 
Na první pohled si příjemce mailu 
může myslet, že jde o spam, ale bo-
hužel tuto skutečnost nemůžeme jako 
správce stránek ovlivnit.

V případě jakýchkoli nejasností či 
připomínek se můžete obrátit na web-
master@bakovnj.cz.

Magdalena Bulířová,
vedoucí správního odboru

inforMoVanost oBČanŮ

diGitaLiZaCe katastráLnÍ MaPY Pro katastráLnÍ úZeMÍ Buda a Horka

Dne 29. 3. 2013 bylo na úřední desce 
města Bakov nad Jizerou zveřejněno 
oznámení katastrálního úřadu, katas-
trální pracoviště Mladá Boleslav o do-
končení obnovy katastrálního operátu 
a jeho vyložení k veřejnému nahléd-
nutí.

jedná se o digitalizaci katastrální 
mapy pro katastrální území Buda 
a Horka u Bakova nad jizerou, obec 
Bakov nad jizerou. 

Katastrální operát obnovený přepra-
cováním na digitalizovanou katastrál-
ní mapu bude předložen k veřejnému 
nahlédnutí v budově Městského úřadu 
Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 
208, Bakov nad Jizerou, na správě ma-
jetku města v přízemí, a to ve dnech 
od 29. 4. 2013 do 14. 5. 2013 (vždy 
v pracovních dnech v pondělí a stře-
du 8–12 h a 13–17 h; v úterý a čtvrtek 
8–12 a 13–14.30 h; v pátek 8–12 h) 
s možností uplatnění námitek proti 
jeho obsahu.

dne 5. 5. 2013 od 8 h do 12 h bude 
veřejnému nahlédnutí přítomen 
zaměstnanec katastrálního úřadu, 
v ostatních dnech bude požadované 
údaje poskytovat zaměstnanec obce 
nebo osoba pověřená obcí (dále jen 

„zaměstnanec obce“). V případě, že 
zaměstnanec obce nebude při nepří-
tomnosti zaměstnance katastrálního 
úřadu schopen poskytnout zájemci 
požadované údaje o jeho vlastnictví, 
bude možné po předchozí dohodě 
nahlédnout do obnoveného katas-
trálního operátu na katastrálním 
pracovišti v Mladé Boleslavi.

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění 
(dále jen „vlastníci“) se upozorňují 
na tyto skutečnosti:
1)  Obnovou katastrálního operátu ne-

jsou dotčena vlastnická ani jiná prá-
va k nemovitostem zapsaná v katas-
tru nemovitostí.

2)  Výměra parcely je evidována 
s přesností danou metodami, který-
mi byla zjištěna; jejím zpřesněním 
nejsou dotčeny právní vztahy k po-
zemku.

3)  V obnoveném katastrálním operátu 
je doplněna dosud platná katastrální 
mapa zobrazením hranic zeměděl-
ských a lesních pozemků, jejichž 
hranice v terénu neexistují a jsou 
sloučeny do větších půdních celků, 
pokud to umožňuje kvalita jejich 
zobrazení v grafickém operátu dří-
vější pozemkové evidence, přitom 
tyto parcely jsou zpravidla ozna-
čeny novými parcelními čísly, aby 

se zabránilo duplicitě a nedošlo při 
majetkoprávních převodech k zá-
měně parcel. 

4)  Vlastníci mohou během vyložení 
obnoveného katastrálního operátu 
a to ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy 
skončilo jeho vyložení, podat ná-
mitky proti obsahu obnoveného 
katastrálního operátu. O podaných 
námitkách rozhoduje katastrální 
úřad. V této době mohou vlastníci 
ohlásit případnou změnu osobních 
údajů doloženou průkazem totož-
nosti. Neúčast vlastníků a jiných 
oprávněných při vyložení operá-
tu není překážkou pro vyhlášení 
platnosti obnoveného katastrálního 
operátu.

5)  Katastrální úřad vyhlásí platnost ob-
noveného katastrálního operátu dne 
4. 6. 2013. Nebude-li pravomocně 
rozhodnuto o některých námitkách, 
je katastrální řad oprávněn vyhlásit 
platnost obnoveného katastrálního 
operátu s tím, že tuto okolnost vy-
značí v katastru. Po nabytí právní 
moci rozhodnutí o námitkách katas-
trální úřad toto upozornění odstraní.

6)  Dnem vyhlášení platnosti obno-
veného katastrálního operátu se 
dosavadní operát stává neplatným 
a nadále se používá obnovený kata-
strální operát.

Zvláště upozorňujeme, že vzhledem 
k této digitalizaci se mění placení 
daně z nemovitosti, která se přiznává 
k 31. 1. každého roku. Za vlastníky po-
zemků v ZJE dosud platil daň z nemovi-
tosti nájemce pozemku. Touto změnou 
daňová povinnost jednoznačně přechází 
na vlastníka pozemku. Je tedy nezbytné, 
aby vlastníci dotčených pozemků dosud 
vedených v ZJE vstoupili v jednání se 
svými nájemci o úpravě nájemní smlou-
vy s tím, že nájemní povinnost přechází 
na vlastníky pozemků. Informace týkají-
cí se platby daní lze zjistit na Finančním 
úřadě v Mladé Boleslavi, Štefánikova 
1406/III, 293 74 Mladá Boleslav, tel. 
326 322 132. Daňové přiznání se nepo-
dává, pokud je poplatník podal v někte-
rém z předchozích zdaňovacích období. 
Dojde-li však ve srovnání s předchozím 
zdaňovacím obdobím ke změně okol-
ností rozhodných pro vyměření daně 
(např. změna výměry nebo druhu po-
zemku, změna v užívání stavby nebo 
nástavba dalších nadzemních podlaží) 
nebo ke změně v osobě poplatníka, je 
poplatník povinen daň do 31. ledna zda-
ňovacího období přiznat buď podáním 
daňového přiznání nebo dílčího daňové-
ho přiznání.

Jitka Šubrtová,  
referent správy majetku města

sPráVa HřBitoVŮ, noVý CenÍk HroBoVýCH MÍst

Město Bakov nad Jizerou je provozo-
vatelem dvou pohřebišť:
•  Městský hřbitov (Tyršova ulice - u fir-

my Emerge)
•  Katolický hřbitov (Čechova ulice - 

u Volnočasového areálu)

Právní předpisy
Podmínky pro zacházení s lidskými 
pozůstatky a s lidskými ostatky, práva 
a povinnosti související s provozo-

váním pohřební služby, prováděním 
balzamací a konzervací lidských po-
zůstatků a s provozováním krematorií 
a pohřebišť stanoví zákon č. 256/2001 
Sb., o pohřebnictví.
Provozovatel pohřebiště se při své čin-
nosti řídí řádem veřejného pohřebiště.

evidence
Evidenci související s provozováním 
veřejného pohřebiště vede správní od-

bor MěÚ Bakov nad Jizerou (správce 
pohřebišť).

kontakt
Zasedací místnost Měú (1.patro)
Pondělí 08:00 – 12:00
středa 13:00 – 17:00

V ostatních dnech
telefon 702 065 453
mail hrbitov@bakovnj.cz

užívání hrobového místa
Užívání hrobového místa upravuje § 25 
zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví.
1.  Nájem hrobového místa vzniká 

na základě smlouvy o nájmu hrobo-
vého místa uzavřené mezi provozo-
vatelem pohřebiště jako pronajíma-
telem a nájemcem. Smlouva o nájmu 
musí mít písemnou formu a musí 
obsahovat výši nájemného a výši 
úhrady za služby spojené s nájmem, 
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pokud je provozovatel pohřebiště 
poskytuje.

2.  V případě, že se jedná o nájem hro-
bového místa v podobě hrobu, musí 
být doba, na niž se smlouva o nájmu 
uzavírá, stanovena tak, aby od po-
hřbení mohla být dodržena tlecí doba 
stanovená pro veřejné pohřebiště, 
na němž se hrob nachází.

3.  Nájem hrobového místa lze sjednat 
i na dobu předcházející pohřbení 
nebo uložení urny. Podnájem hrobo-
vého místa je zakázán.

4.  Provozovatel pohřebiště je povinen 
během doby trvání nájmu zajistit 
k hrobovému místu přístup a zdržet 
se jakýchkoli zásahů do hrobového 
místa, s výjimkou případů, kdy je 
nezbytné bezodkladně zajistit bez-
pečný provoz veřejného pohřebiště. 
O takovémto připravovaném nebo 
již provedeném zásahu je provozo-
vatel pohřebiště povinen neprodleně 
písemně vyrozumět nájemce.

5.  nájemce je povinen vlastním nákla-
dem zajišťovat údržbu pronajatého 
hrobového místa v rozsahu stano-
veném smlouvou o nájmu a ozna-
movat provozovateli pohřebiště 
veškeré změny údajů potřebných 
pro vedení evidence veřejného po-
hřebiště, zejména:
•  jméno a příjmení osob, jejichž lid-

ské ostatky jsou na veřejném po-
hřebišti uloženy,

•  místo a datum jejich narození 
a úmrtí,

• rodné číslo, bylo-li přiděleno,
•  datum uložení lidských pozůstatků 

nebo zpopelněných lidských ostat-
ků na veřejném pohřebišti včetně 
určení hrobového místa a hloubky 
pohřbení; u zpopelněných lidských 
ostatků způsob uložení jejich po-
pela a v případě vsypu i místo je-
jich uložení,

•  záznam o nebezpečné nemoci, po-
kud osoba, jejíž lidské pozůstatky 
byly uloženy do hrobu nebo hrob-
ky, byla touto nemocí nakažena,

6.  Je-li nájemcem fyzická osoba, pře-
chází nájemné na její dědice. Je-li 
nájemcem právnická osoba, pře-
chází nájem na jejího právního ná-
stupce. Dědic nebo právní nástupce 
nájemce je povinen sdělit provozo-
vateli pohřebiště nové údaje potřeb-
né pro vedení evidence veřejného 
pohřebiště.

7.  Provozovatel pohřebiště může od-
stoupit od smlouvy o nájmu, s vý-
jimkou smlouvy o nájmu hrobu, 
kde dosud neuplynula stanovená 
tlecí doba, jestliže nájemce neu-
hradí dlužné nájemné nebo úhradu 
za služby spojené s nájmem do 3 
měsíců ode dne, kdy ho k tomu pro-
vozovatel písemně vyzval.

8.  Provozovatel pohřebiště je povinen 
písemně upozornit nájemce na skon-
čení sjednané doby nájmu nejméně 
90 dnů před jejím skončením. Není-

-li mu trvalý pobyt nebo sídlo ná-
jemce znám, uveřejní tuto informaci 
na veřejném pohřebišti způsobem, 
který je v místě obvyklý, nejméně 60 
dnů před skončením sjednané doby 
nájmu. Jestliže nájemce podá před 
uplynutím sjednané doby nájmu 
návrh na prodloužení smlouvy o ná-
jmu, může provozovatel pohřebiště 
jeho návrh odmítnout jen v případě, 
že

a)  nájemce neplní své povinnosti podle 
odstavce 5,

b)  nájemce neuhradil dlužné nájemné 
nebo úhradu za služby spojené s ná-
jmem do 3 měsíců ode dne, kdy ho 
k tomu provozovatel písemně vy-
zval, nebo 

c)  má-li být veřejné pohřebiště zrušeno 
podle § 24 odst. 1, zákona o pohřeb-
nictví.

9.  Pokud si nájemce po skončení nájmu 
neodebere hrobové zařízení včetně 
urny, postupuje provozovatel pohře-

Níže uvedený ceník byl schválen usnesením rady města č. R 166/4-13 ze dne 20. 3. 
2013 a je platný od 1. 4. 2013. Zároveň s tímto ruší ceník předešlý. 

Položka Městský 
hřbitov

katolický 
hřbitov Poznámka

nájem za hrobové 
místo

10,- Kč  
za m2/rok

10,- Kč  
za m2/rok

Skutečně pronajatá plocha 
hrobového místa v nezbytně 
nutné výměře pro odpoví-
dající způsob pohřbívání 
(jednohrob, dvojhrob, 
hrobka, dětský hrob, urnový 
pomníček, špalky)

služby spojené 
s nájmem  
hrobového místa

35,- Kč  
za m2/rok

35,- Kč  
za m2/rok

Likvidace odpadu, úklid, 
vodné, stočné, správa 
hřbitova, opravy, evidence 
smluv atd.

Pronájem okénka 
v kolumbáriu

45,- Kč 
za rok

-

jednorázový 
poplatek za nové 
okénko kolumbária

2000,- Kč -  

uložení urny 
do společné hrobky

500,- Kč 500,- Kč

Magdalena Bulířová, 
vedoucí správního odboru

biště podle § 20 písm. g) bodů 4 a 5, 
zákona o pohřebnictví, obdobně.

Ceník hrobových míst na pohřebiš-
tích v Bakově nad jizerou

Dle zákona o pohřebnictví je provozo-
vatel pohřebiště povinen každoročně 
stanovovat kalkulaci cen pronájmů 
hrobových míst, kolumbárií a služeb 
spojených s nájmem těchto pohřebišť.
Každoroční Cenový věstník MF upra-
vuje maximální ceny nájmu hrobových 
míst (nájem pozemku) pro dané skupiny 
měst a určuje zařazení měst do těchto 
skupin (dle počtu obyvatel). Pro Měs-
to Bakov nad Jizerou ( kategorie měst 
s počtem 1000–25000 obyvatel) je 
aktuálně stanovena maximální cena 
na 20,- Kč/m2. Cena služeb spojených 
s nájmem hrobového místa je vypočí-
távána z reálných nákladů. Její maxi-
mální výše není zákonem stanovena, 
ale měla by odpovídat ceně v místě 
obvyklé.

MuŠketýři na ZVÍřetiCÍCH

V druhé polovině března v odpoledních a večer-
ních hodinách ožily Zvířetice nezvyklým ruchem. 
Na hradě totiž probíhalo natáčení závěrečných scén 
historického seriálu „The Musketeers“ v produkci 
česko-anglické společnosti Czech Anglo Produc-
tions s.r.o. Bohužel, u nás v Čechách se zřejmě po-
dle slov zástupkyně této agentury zřejmě zhlédnutí 
tohoto seriálu nedočkáme, neboť je natáčen pro brit-
skou rozhlasovou a televizní společnost BBC.

Nicméně pro naše městečko a obyvatele Zvířetic 
tato akce představovala nejen zpestření místního 
dění, ale i vylepšení městského rozpočtu a částečnou 
opravu cesty na Zvířetice, kterou filmaři zrealizovali 
na své náklady.  

Helena Poliaková, správní odbor Režisér Toby Haynes
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Z denÍku MěstkÉ PoLiCie

ZadrŽen ZLoděj BareVnýCH koVŮ

Úterní dopoledne, krátce před polednem, zabránil všímavý občan řádění zloděje 
drahých kovů.

V půl dvanácté přijal strážník telefonické oznámení občana, že v Boleslavské 
ulici u jednoho z neobydlených domů nějaký muž odtrhává měděné oplechování 
budovy. Strážník ihned vyjel na místo, kde skutečně neznámého muže zjistil. 

Dalším šetřením bylo zjištěno, že na domě je poškozeno měděné oplechování 
a ke svému protiprávnímu jednání se muž přiznal s odůvodněním, že si chtěl 
pouze přivydělat pár korun. Jelikož muž nemohl hodnověrně prokázat svojí to-
tožnost a pro podezření ze spáchání trestného činu, byl muž předán k dalšímu 
opatření Policii ČR.

Aleš Konývka, ředitel MP

Činnost stráŽnÍkŮ MP Při PoŽáreCH

Od začátku letošního roku strážníci MP v Bakově nad Jizerou zaznamenali 6 vý-
jezdů souvisejících se zjištěným požárem. 
První hlášení požáru bylo přijato na služební telefon datovou větou od SDH již 
v sobotu 5.ledna, kdy strážníci provedli asistenci v okolí požáru pneumatik u pol-
ního skladu siláže podél komunikace R10. 
V únoru pak strážníci vyjížděli ihned počátkem měsíce (v sobotu 2. 2.) na hláše-
ný požár v lokalitě Na Jeřábu, kde nějaký vandal zapálil starý nábytek.

V měsíci březnu pak strážníci zaznamenali tři požáry. Ve středu 6. 3. hlásil občan 
požár skladu krmiva pro ryby u komunikace vedoucí podél rybníků na Zvířetice. 
Zde strážníci zajistili místo požáru a přivolali HZS. V sobotu 23. 3. pak hlídka 
při kontrole zjistila kouř pod lesíkem v Malé Bělé. Po kontrole místa, kde byl 
zjištěn hořící různý odpad byl též přivolán HZS. V pátek 29. 3. hlídka vyjížděla 
opět na žádost hasičů k halám podniku Faurecia, kde byla hlášena závada elek-
troinstalace. 

Prozatím poslední požár byl hlídkou zjištěn při kontrole města v pondělí 1. 4., 
kdy si strážník všiml kouře za halou podniku Doba v ulici Na Výsluní a následně 
zjistil zahoření staré suché trávy. Na místo přivolal hasiče, kteří museli likvido-
vat oheň na rozloze cca 20 x 30 metrů.

Po přijetí oznámení datovou větou na služební telefon strážníci vyjíždějí zkon-
trolovat uvedené místo a ve spolupráci s HZS a SDH zabezpečují buď místo 
požáru nebo usměrní dopravu pro hladký průjezd vozidel HZS.
V souvislosti s přicházejícím jarem je potřeba podotknout, že podmínky pálení 
ořezaných větví jsou stanoveny zákonem „O ochraně ovzduší“. Pro vlastní počin 

pálení je dobré vědět, že mohou být všímavým občanem k Vašemu pozemku při-
voláni hasiči, kteří by mohli být potřeba v současné době na jiném místě. Pro ten-
to případ je na internetu zajištěna stránka (http://hzssk.webrex.cz/index.php?me-
nu=3), kde si může každý zaevidovat den a místo pálení většího ohně. Současně 
je dobré informovat i Městský úřad – odbor životního prostředí (hyzler@bakovnj.
cz) a strážníky Městské policie v Bakově nad Jizerou (policie@bakovnj.cz). 

Aleš Konývka, ředitel MP



6

Z MěstskÉ kniHoVnY 

kniŽnÍ noVinkY

Čtení pro dívky a paní
Francková, Zuzana: Soukromý ráj
Lanczová, Lenka: Létem políbená
Řeháčková, Věra: Dorotka z hor
Řeháčková, Věra: Za Dorotkou do hor
Řeháčková, Věra: Když spadne kluk rovnou z nebe
Řeháčková, Věra: Tajemné pozadí Žanetina života
Teremová, Lenka: Deník pro mého psychiatra

detektivky
Třešňák, Zdeněk: Špagát
Jansa, Pavel: Stařec a mord
Selech, Vítězslav: Žába na prameni
Blómkvist, Stella: Hra na pravdu
McBain, Ed: Panenka
McBain, Ed: Zub za zub

Válečné
Kessler, Leo: Hlídka smrti
Kessler, Leo: Oheň na západě
Hernández, Jesús: Valkýra

Pro děti
Shrek. Zvonec a konec
Bořek stavitel
Místo činu. Staň se detektivem
Veselé vláčky. Vítejte v Mašinkově
Šmoulové a vejce
Šmoulí polévka
Žáček, Jiří: Krysáci 2

edice Hledej a objevuj
Vlaky a železnice
Dinosauři
Závodníci v super rychlých strojích

o slavných
Taussig, Pavel: Maminky slavných
Laňka, David: Štěpánkovi

romány
Harrod-Eagles, Cynthia: Padlí králové
Harrod-Eagles, Cynthia: Roztančená léta
Robertsová, Nora: Podivné hry
Steelová, Danielle: Navždy spolu
Steelová, Danielle: Narozeniny
Zweig, Staphanie: Dům v Rothschildově aleji

knihy Vlastimila Vondrušky
Krev na kapradí
Znamení Jidáš
Letopisy královské komory I.
Letopisy královské komory III.
Život ve staletích – 14. století

Mgr. Karel Novák, knihovník

PŮjČoVánÍ kniH k MaturitáM

Informujeme čtenáře, že si mohou v knihovně 
zapůjčit publikace Příprava na státní maturi-
tu od nakladatelství Fragment. V současnosti 
jsou v nabídce předměty angličtina, matemati-
ka, literatura a zeměpis. Vzhledem k zvýšené 
poptávce po těchto knihách v období maturit 
se výpůjční doba těchto příruček zkracuje 
na jeden týden. V případě zájmu o některou 
z publikací může knihovna zprostředkovat 
i jejich prodej.

Mgr. Karel Novák

ŽiVotnÍ ProstředÍ
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sVoZ BioodPadu od oBČanŮ BakoVa nad jiZerou a jeHo sPádoVýCH oBCÍ

ořeZ stroMŮ Ve ŠkoLnÍ uLiCi

Odborná firma provedla pro město Bakov nad Jizerou ořez stromů v ulici Školní, 
v parku u DPS. Byly ořezány: 5 ks sakur (odstranění konkurenčních výhonů, pro-
světlení korun, zajištění průchozího profilu, lehká obvodová redukce); 2 ks javoru 
(zdravotní řez v rozsahu celé koruny stromů); lípa 1 ks (výchovný řez); dub 1 ks 
(bezpečnostní řez).

Zbyněk Hýzler, DiS., referent OVŽP

Firma Compag Mladá Boleslav s.r.o. ve spolupráci s městem Bakov nad Ji-
zerou pro menší zájem stále nabízí občanům svoz bioodpadu ze speciálních 
nádob hnědé barvy o objemu 120 l (popelnice) a 1100 l (kontejner). 

Je na každém zamyslet se nad výhodností této nabídky oproti jiným zákonným 
možnostem likvidovat bioodpad: odvozem odpadu do sběrného střediska, kde 
je odkládání bioodpadu zpoplatněno nebo kompostováním na svém pozemku.

Cena za svoz v období od 1. 4. do 30. 11., s četností 1 x týdně (svozový den 
– pátek), činí (při 35 svozech ročně):
vyvážení nádoby o objemu 120 l (popelnice) – 1.100.- kč (955,60,- + DPH 
15%)
vyvážení nádoby o objemu 1100 l (kontejner) – 9.660,- kč (8.211,- + DPH 
15%). 
ních 50 zájemců o svoz bioodpadu obdrží svozovou nádobu o objemu 120 l 
(popelnici) zdarma (za podmínky 1 místo svozu = 1 nádoba), další zájemci 
zaplatí za nádobu částku 968,- kč (800,- + DPH 21%). 

Prvních 10 zájemců o svoz bioodpadu obdrží svozovou nádobu o objemu 
1100 l (kontejner) zdarma (za podmínky 1 místo svozu = 1 nádoba), další 
zájemci zaplatí za nádobu částku 7.018,- kč (5.800,- + DPH 21%). 

Máte-li zájem o pravidelný svoz bioodpadu přímo od Vašeho domu, dostav-
te se na MěÚ Bakov nad Jizerou, OVŽP – referent Zbyněk Hýzler, kde budete 
zapsáni do pořadníku a bude s Vámi podepsána smlouva o výše uvedeném.

Do nádob na bioodpad bude možné odkládat listí, trávu, seno, plevel, zbytky 
rostlin, ovoce, zeleninu, krátké větve o délce do 20 cm a průměru 1,5 cm, ká-
vová sedlina, čajové sáčky. Pokud někdo zaplní nádobu něčím jiným, např. 
komunálním odpadem, bude popelnice označena a svezena s nádobou na ko-
munální odpad v den svozu komunálu.

Zbyněk Hýzler, DiS., referent OVŽP
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VZPoMÍnkY

Dne 5. dubna vzpomeneme  
10. výročí úmrtí pana 

LadisLava voLáka 

z Malé Bělé. 

S láskou vzpomínají manželka a synové s rodinami.

ProVoZ sBěrnÉHo střediska

Městský úřad BakoV nad jiZerou oZnaMuje, Že

sBěrnÉ středisko „Pod VáPenÍkoVýMi“

je oteVřeno
kaŽdou soBotu od 8°° do 12°° 
a středu od 15°° do 18°° Hod.

jarnÍ úkLid

Jarní úklid absolvuje většina z nás. Někteří však úklid nepotřebných věcí pojmou 
zcela nepochopitelně, kdy směsný, netříděný odpad odloží na neodpovídající místo 
– např. do kontejneru na tříděný odpad, jako se tomu stalo v nedávné době na sta-
novišti kontejnerů v ul. Na Výsluní u velkoobchodu COOP. Zde byly znehodnoce-
ny vytříděné nápojové kartony směsným komunálním odpadem. 

Žádám a upozorňuji všechny uklízející na zákonnou povinnost odpad třídit a od-
kládat na místa k tomu určená (do nádoby na směsný komunální odpad – popel-
nice; do kontejnerů na tříděný odpad - plast, papír, sklo, nápojové kartony, textil; 
do sběrného střediska „Pod Vápeníkovými“). 
Hezké jaro (léto) všem!

Zbyněk Hýzler, DiS., referent OVŽP

od ČtenářŮ

kde BěHeM ZiMnÍHo neČasu ProVoZoVat V BakoVě koLektiVnÍ sPort

Během zimní přestávky opět fotbalový 
klub sk Bakov nad jizerou řešil, jak 
zabezpečit zimní přípravu. Přesněji, 
kde a na jakém povrchu mají proběh-
nout tréninkové jednotky a přípravná 
utkání mužstev dospělých a mládeže.

Pokud počasí dovolí, nabízí se sa-
mozřejmě přírodní hřiště, především 
škvárové. Bohužel poslední roky po-
časí umožní vstup minimálně. A tak se 
hledají různé alternativy. Po loňských 
zkušenostech se sokolovnou, která je 
vhodná maximálně pro menší počet 
dětí a cenově je dražší než haly v oko-
lí, jsme byli opět nuceni organizovat 
zimní přípravu mimo naše město.

Muži našli azyl pro trénink v krásné 
hale v Bělé pod Bezdězem. Žáci a do-
rost dojížděli na tréninky do nedaleké-
ho Kněžmosta.

Lze pouze konstatovat, že závidíme 
sousedním městům vytvořené pod-
mínky pro široké sportovní aktivity 
– v Benátkách n Jiz., Bělé p. B., Kněž-
mostě nebo M. Hradišti mají haly či 
umělé povrchy, na kterých mohou trá-
vit volný čas v období zimní sloty ne-
jen fotbalisté, ale i volejbalisté, florba-
listé, házenkáři apod. V dalším typově 
obdobném městě Dolní Bousov má 
k dispozici veřejnost pro různé spor-
ty vyhovující školní tělocvičnu a řadu 
let i celoročně využívanou umělou 
trávu s osvětlením! Nedaleký Kněž-
most se může též pochlubit se dvěma 
rovnocennými kvalitními nabídkami 
na sportování v zimě – sokolovnou 
a halou.

Jaké jsou možnosti v Bakově? Mini-

mální! Školní tělocvična (rozměrů 
obývacího pokoje) nestačí ani pro 
žáky prvního stupně. Sokolovna, to je 
kapitola sama o sobě – pro jakýkoliv 
míčový sport nevhodná (navíc provo-
zem velmi náročná).

A umělý povrch za školou? Světová 
rarita! První „umělka“, na kterou se 
nesmí v zimě! Vždyť investice do to-
hoto povrchu byla přeci za účelem 
umožnit mládeži celoroční provoz...

S trochou nadsázky se dá říci, že stav 
sportovišť v Bakově je stejný jako 
před 20 lety. V tomto ohledu silně za-
ostáváme za sousedními obcemi. Ne-
ustále se v médiích píše o tloustnoucí 
populaci, vztahu mladých k pohybu 
a o upadajícím zájmu o sport. Bohužel 
v Bakově má parta mladých lidí velký 
problém v zimních měsících najít pro-
stor, aby si jen tak zahrála svoji oblí-
benou hru - volejbal, nohejbal, fotbal, 
tenis, badminton....

Místní sportovní registrované týmy 
nemají zase šanci na kvalitní přípra-
vu na jarní část sezony, během které 
dělají svému městu mnohdy za hranicí 
okresu velmi dobré jméno!

Závěrem vznášíme za všechny Bako-
váky, kteří se sdružují v zájmových 
celcích, sportovních klubech výzvu 
na naše městské zastupitelstvo, aby se 
zamyslelo, a začalo budovat důstoj-
nou krytou prostoru, stejně tak jako 
se událo před několika lety v okolních 
obcích.

Jan Resl,  
Roman Vaněk

Klub turistů Kosmonosy pořádá dne 19. října 2013 (sobota) zájezd au-
tobusem na zámek – klášter „Podještědí národního obrození a Karolíny 
Světlé“ v Českém Dubu. Cena zájezdu: 180,- Kč (bez vstupného). Zá-
jemci hlaste se na tel. č. 605 711 249 nebo na adrese: Opolského 59, 
Kosmonosy 293 06. Těšíme se na hojnou účast.

Viktor Velich ml.

kLuB turistŮ kosMonosY
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Vážení občané města Bakova n. J.

Minulý měsíc jsem se snažil předložit vizi našeho státu, jak by se měla 
ubírat cesta návratu „domů“, našich zdravotně postižených spoluobčanů. 

U Vás v Bakově n. J. vzniklo, dle mého názoru, vzorové chráněné bydle-
ní. Samostatnost našich uživatelů, spíše se dá říci uživatelů žijících v Ba-
kově, je z hlediska původní nutné podpory, někde úplně jinde. V minulém 
měsíci mi udělalo velkou radost setkání zdravotně postižených na závě-
rečném večírku (prodloužené) v bývalém kině Svět v Mladé Boleslavi, 
kde sídlí mimo jiné i kulturní středisko tohoto města.

Taneční mistr p. Stinka se svou manželkou již tradičně (nejsem si jist 
ročníkem, ale pokud napíši desátý ročník, určitě budu velmi střízlivý 
v odhadu), pořádá tato taneční pro zdravotně hendikepované. Zpravidla 
se jich účastnili pouze Boleslaváci, ale letos doplnili řady i Bakováci. Že 
si to náležitě užili to je samozřejmé, taneční mistr p. Stinka je zárukou ab-
solutní dokonalosti a preciznost, kterou po tanečnících vyžadoval a která 
byla následně představena mne velmi překvapila. Chtěl bych touto cestou 
poděkovat všem zainteresovaným, kteří se na této akci podíleli, přede-
vším již zmiňovanému tanečnímu mistru p. Stinkovi s chotí.

Vám všem občanům Bakova n. J. a dalším čtenářům tohoto periodika po-
přát klidné jaro, které se již dle meteorologů blíží mílovými kroky (Dnes, 
když jsem šel ráno do práce, tak bylo opět pět pod nulou, 8. dubna…)

Mgr. Josef Mlčoch řed. 
Domova Pod Skalami Kurovodice, p.s.s.

sBor doBroVoLnýCH HasiČŮ noVá Ves u BakoVa HLedá noVÉ ČLenY

Všech věkových kategorií bez rozdílu pohlaví, se 
zájmem pro kolektivní sporty a zábavu.

Kategorie:
– 5–6 let přípravka
– 6–12 let mladší děti
– 12–15 let starší děti
– 18 let a více muži a ženy

Kontakt na nás:
–  schůzky mladých hasičů probíhají každou neděli  

od 14:00 v hasičské zbrojnici v Nové Vsi.

Telefon: 
– 728 222 999 – starosta hasičů Michal Rejzek
 725 569 636 – Tereza Korelová
 732 360 587 – vedoucí mládeže Dušan Mareš

E-mail: 
– TerezaKorelova@seznam.cz

kolektiv hasičů z nové Vsi se těší na nové tváře!

CHráněnÉ BYdLenÍ V BakoVě VeLikonoČnÍ PutoVánÍ s PoMLáZkou

Již třetím rokem vítáme velikonoční svátky procházkou do blízkého okolí Nové 
Vsi. Poprvé jsme putovali s velikonočním vajíčkem, podruhé se zajíčkem a letos 
s pomlázkou. Sešli jsme se na naší novoveské návsi, všichni vybaveni dobrou ná-
ladou, pomlázkou bez mašlí a chutí zkusit si něco nového.

Čekala nás procházka směr Klokočka (kam jsme kvůli zimnímu počasí nedošli). 
Cestou jsme váleli dřevěná vajíčka po dané trase, zacvičili si s padákem, skládali 
jsme zajíčkovi puzzle, trénovali pletení pomlázky i jsme si zazpívali o Babinském. 
Za každý splněný úkol nám na pomlázce přibyla mašle a získali jsme písmena, 
z kterých jsme v cíli složili slovo a za odměnu dostali čokoládové vajíčko. Popřáli 
jsme si krásné jaro a pospíchali barvit vajíčka a chystat košíky, pomlázky jsme už 
měli opentlené.         

Za všechny účastníky J. Brychová
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Z dějin Bakova nad jizerou

Na opuštěné hradiště nad soutokem Jizery a potoka Zábrdky usadili v roce 1184 
Markvartici mnišský cisterciácký řád, jehož mateří komendou byl klášter v Plasech 
u Plzně, založený v roce 1144. Cisterciáci obdrželi území od vtoku Kněžmostky 
do Jizery na jihu, až ke Svijanům na severu a od skal Mužského na východě až 
k pramenům Zábrdky. V časově neurčité době v první polovině 13. století usadili 
v jižní části své državy jakéhosi Baka, jemuž postavili chalupu s hospodářským 
dvorem. Bak byl zdejší rybář, jenž dodával své úlovky do klášterské komendy. 
Jméno Bak bylo v 11. a 12. století velice běžným jménem v Čechách. Bakóv dvór 
se léty rozrůstal o další obyvatele, kteří se živili též rybářstvím, ale zřejmě i hrn-
čířstvím. Zatímco slovo dvór se mluvnicky vyvíjelo v dalších čtyřech stoletích 
z podoby dvór na dvuór v konečný tvar dvůr, jméno Bakóv ustrnulo beze změny 
na původním tvaru přivlastňovací přípony –óv bez samohláskové kvantity. Po-
dobných dvorů založili cisterciáci více: Ptýrov, Haškov, Hynkov, Olšov a další. 
Všechny měly jmenné skloňování. Nejvíce ze všech se rozvíjela ves Bakov, o níž 
se dochovala první písemná zpráva z 23. srpna roku 1345, kdy klášterský opat 
Předbor postoupil opravou Markvartovi ze Zvířetic požitky z městečka Bakova 
a okolních vsí Ptýrova, Ptýrovce, Maníkovic a Veselé se všemi robotami, pokutami 
a poctami k nim náležejícími, dva mlýny, z nichž jeden se nachází v Bakově a dru-
hý v Roztokách pod Haškovem, louku v Přestrašíně, kácení dřeva ke svému užitku 
v lese Lovotíně, lázeň v městečku a výběr „pánevního“ od sladovníků bakovských 
z vaření piva. Ujednání mezi oběma stranami platilo na věčné časy a nemělo být 
nikým změněno.

Původní zvířetické panství bylo rozlohou velmi malé. Zakladatelem hradu byl Zdi-
slav z Lemberka v konci 13. století. V roce 1284 se na listinách objevuje jako 
Zdislav z Lemberka, avšak už v roce 1287 se uvádí jako Zdislav ze Zvířetic. Z toho 
lze usuzovat, že už bylo jeho sídlo dostavěno. 

Ve 13. století cisterciáci postavili v nejvyšším místě nad bakovskou osadou dřevě-
nou kapli, kterou pojmenovali k poctě P. Marie. Mši v ní sloužili cisterciáčtí mniši. 
V 80. létech 14. století se připomínají na Zvířeticích bratří Havel a Vilém, kteří 
jako spoluvlastníci provedli r. 1384 zevrubnou přestavbu stávající kaple P. Ma-
rie v Bakově na zděný kostel v gotickém slohu a nechali jej vysvětit k poctě sv. 
Bartoloměje, patrona krejčích. Vilém ze Zvířetic v roce 1392 stanovil, že desátek 
z výnosu zvířetického dvora bude napříště odevzdán novému bakovskému koste-
lu. Vilém náležel k nejvýraznějším ratolestem slávy starého vartenberského rodu, 
k jehož jménu se na počátku 15. století veřejně hlásil a přídomek z „Vartenberka“ si 
z neznámých důvodů přidával za „ze Zvířetic“. V roce 1405 byl jmenován poprav-
cem (hejtmanem) Boleslavského kraje se sídlem ve Zvířeticích. Osobně patřil mezi 
velké stoupence Jana Husa, na jehož kázání v Betlémské kapli docházel za svého 
pobytu v Praze. Byl nejspíše jedním ze svědků, kteří odsuzovali „zázrak“ v lese 
pod jakousi borovicí, kde klášterští cisterciáci svatokupčili z odpustky, které tam 
donášeli v naturáliích poddaní z širokého okolí. Arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazen-
burka pověřil v roce 1405 univerzitního mistra Jana z Husince prošetřením onoho 
zázraku. Hus vše prozkoumal a přišel na podvod. Jeho nejvýznamnějším synem 
byl mistr Zdislav ze Zvířetic, přítel Husův a stoupenec jeho reforem. V roce 1417 
byl zvolen rektorem Univerzity pražské.

Husitské války prožilo městečko Bakov bez úhony. Mělo 35 usedlých gruntů, je-
jichž majitelé se živili pastevectvím, pěstitelstvím a některými řemesly, jako řez-
nictvím, hrnčířstvím, rybářstvím, tesařstvím a kolářstvím, krejčovstvím a ševcov-
stvím. Jeho obyvatele nutili kněží z cisterciáckého kláštera kupovat odpustky. Tím 
si vysloužili nenávist v celém okolí. Důsledkem byl vpád pěších a jízdních oddílů 
husitského hejtmana Hynka Krušiny z Lichtenburka na Kumburku při jeho tažení 
ku Praze dne 30. dubna 1420, kdy cisterciácký klášter podpálily a navždy vyvrátily. 

Po husitských válkách se městečko Bakov pomalu rozrůstalo. Přibylo řemeslníků, 
avšak obchod se nerozvíjel. Proto se bratří ze Zvířetic rozhodli o vytvoření tržních 

Historie

BakoV nad jiZerou – Město V ZaHradáCH  (1. část)

Na půli cesty mezi Mnichovým Hradištěm a Mladou Boleslaví v krajině středního 
Pojizeří se rozkládá malé město Bakov nad Jizerou. Od počátku svého založení je 
srdcem života dvaceti vesnic a samot. Zaujímá širokou, ale nevysokou opyš na le-
vém břehu řeky Jizery v samém středu Bakovské kotliny v nadmořské výšce 223 m.

Bakovské náměstí podle pohlednice z r. 1928

Bakovské náměstí podle pohlednice z r. 1928
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podmínek, jež by napomohly jeho rozvoji. Hašek ze Zvířetic využil v roce 1497 
situace, kdy král Vladislav Jagellonský pobýval v Čechách, a požádal pro Bakov 
na jeho zpáteční cestě do Uher v Olomouci o udělení práva trhů a jarmarku včetně 
pečetě. Král jeho žádosti vyhověl a udělil městečku Bakovu jeden „trh téhodní 
každé pondělí a jarmark roční v osmi dni v pořadí zběhlými, a to ten pondělí po sv. 
Bartoloměji.“ K tomuto priveligiu náležela též pečeť a „na ní na štítu bílá věž v čer-
veném poli s krovem bílým.“ Pečetit mají obyvatelé voskem zeleným.

Udělením základních městských práv získalo městečko a celé panství na větší 
ceně. Roku 1504 prodal Hašek celé své zvířetické panství Václavu Sezimovi z Ústí 
a jeho bratrům Zdeňkovi, Janovi a Bedřichovi. V roce 1528 získal celé zboží přední 
český šlechtic Jan z Vartenberka, nejvyšší zemský purkrabí, jenž o měsíc později 
přikoupil i hradišťské panství. Veřejně se hlásil k jednotě bratrské, pro jejíž boho-
služebné účely nechal vybudovat na novém krchově za městečkem hřbitovní kapli 
sv. Jakuba, určenou k bohoslužbám českých bratří. Měla se stát zároveň rodinnou 
hrobkou Vartenberků. Jeho jediný syn Adam se zúčastnil spolu s dalšími šlechtici 
Boleslavského kraje prvního stavovského povstání v roce 1547. Odmítli králi Fer-
dinandovi I. poskytnout ozbrojenou hotovost a výběr královské daně za účelem 
vedení války proti utrakvistické Jednotě šmalkandské, s níž vedl boje Ferdinan-
dův bratr císař Karel V. Po jeho vítězství došlo k tvrdé pomstě krále Ferdinanda I. 
na odbojnících. Přísný trest stihl Adama z Vartenberka, jemuž bylo konfiskováno 
panství Dub, Frýdštejn, Rohozec a Skály. Hradiště a Zvířetice unikly tomuto tvrdé-
mu postihu. Obě zboží byla suspendována na pouhá královská manství. Navíc byl 
Adam ztrestán doživotním vězením na zvířetickém zámku, z něhož se mohl vzdálit 
jen se svolením královské kanceláře. Nepomohlo mu ani odvolání, v němž své 
jednání zdůvodňoval mladickou nerozvážností a poukazoval na otcovy zásluhy. 
Znechucený zdejším pobytem prodal v roce 1556 celé své zboží českokamenickým 
Vartenberkům, svým příbuzným.

Za vladaření kamenických Vartenberků se městys úspěšně rozvíjel. Byly v něm 
založeny některé cechy, jako krejčích, hrnčířů, řezníků a tkalců. V Bakově už stálo 
52 domů v místech pod kostelem, na náměstí a na počátku ulic Bělské, Hradišť-
ské a Krchovní. Městys se stal zdrojem stálých peněžních příjmů, které odváděl 
ve třech splátkách: ke sv. Jiří 14 kop a 9 grošů, ke sv. Janu 13 kop a 10 grošů 
a ke sv. Havlu 14 kop a 24 grošů. Robota byla stanovena na 190 a půl dne ve žních 
a v naturáliích se odvádělo 92 kusů slepic a 4 kopy a 39 vajec. Panstvo mělo příjem 
z pronájmu radního domu a ze cla malobělského mostu. 

Jan z Vartenberka jako patron a donátor kostela sv. Bartoloměje zahájil v sedmde-
sátých létech 16. století jeho přestavbu, neboť se rozhodl být v něm pochován. Jeho 
stavební podíl nese už prvky renesance. Přistavěl věž a chrámovou loď překlenul 
ve stropní části zděnou klenbou. 

V roce 1588 byla postavena kamenná hřbitovní brána v renesančním slohu. Celá 
stavba je ve svém průčelí znamenitě členitě komponována s ideou života a smrti 
a vyzývá k boží pokoře za života na zemi. Značný podíl na její výstavbě měl zví-
řetický sladovník Stanislav. 
V roce 1590 udělili bratři Jindřich a Zikmund z Vartenberka na přání „měšťanů 
a obyvatelů městečka Bakova nad Jizerou“ (poprvé uváděno „nad Jizerou“) ně-
která privilegia. Vrchnost postoupila městečku pivovar a povolila mu výrobu sla-
du. Vrchnost se zřekla varného a šenkovního platu. Dále stanovil, že v případě 
nedostatku panského zvířetického piva budou krčmáři v okolí odebírat výhradně 
pivo zdejší. Bakovští získali též solní handl s tím, že mohli prodávat sůl na ce-
lém panství vyjma některých obcí v závodí. Dalším privilegiem bylo udělení prá-
va kšaftu, z něhož vyplývalo, že každý majetník mohl „svobodně o svém statku 
a jmění za zdravého života rozhodovat.“ V případě že nebylo dědiců, se pozůstalost 
rozdělila na tři díly: první připadal vrchnosti, druhý díl náležel obci a třetí zdejší 
škole a špitálu. Zmínka o zdejší škole poprvé potvrzuje, že v 16. století v městysi 
už byla škola, avšak nic bližšího se o ní neuvádí. Nově smělo městečko právo 
vydávat zachovací listy po předchozím projednání s vrchností. Jiné privilegium 
řešilo sirotčí peníze, jež bralo vedení města do své správy a mohl s nimi nakládat 
až do zletilosti svého věřitele. Jan z Vartenberka potvrdil v lednu 1607 všechna 
dosavadní privilegia a navíc povolil šenk vína a vinopalství, které bylo zatíženo 
vysokou peněžní dávkou.

V květnu 1610 prodal celé panství Jiřímu Vratislavu z Mitrovic za 90 000 kop 
míšenských. Nový majitel potvrdil Bakovským v roce 1612 předchozí privilegia 
a též potvrdil v celém rozsahu feudální renty. Ve stejném roce přestavěl kostelík sv. 
Jakuba na místním hřbitově. Neměl přímých dědiců, a proto odkázal všechen svůj 
majetek synovci z manželčiny strany rytíři Janu Vlkovi z Kvítkova, který se ujal 
panství po jeho smrti v roce 1616. Vlk též obnovil všechna dosavadní bakovská 
privilegia. Spolu s dalšími pojizerskými držiteli feudálních panství odmítl volbu 
Ferdinanda II. za českého krále a zúčastnil se aktivně druhého stavovského povstá-
ní. Po jeho porážce v bitvě na Bílé hoře v roce 1620 mu bylo zvláštním konfiskač-
ním soudem se souhlasem krále celé panství v říjnu 1622 konfiskováno. Obdobně 
dopadl jeho soused na panství studéneckém Jiří Vančura z Řehnic na Studénce. 
Oběma mladým šlechticům byl nejdříve všechen majetek odhadnut a z celkové 
sumy jim byla polovina odhadnuté ceny vázána u královské komory.

Obě panství Zvířetice a Studénku koupil v lednu 1623 Albrecht z Valdštejna, jenž 
v listopadu v roce 1624 zastavil Zvířetice, Studénku a Klášter svému předurče-
nému nástupci v držení všech jeho statků Maxmiliánovi z Valdštejna, svému pří-
buznému, za 300 000 zlatých. V červnu roku 1627 byla všechna uvedená panství 
postoupena smlouvou do dědičného držení Maxmiliána z Valdštejna.

V roce 1630 spojili své vojenské síly švédský král Gustav Adolf a saský kurfiřt 
Jan Jiřík. Zatímco švédský král zaútočil ve středním Německu, saský kurfiřt vpadl 
v konci října do Čech, jejichž hlavní město Prahu v konci listopadu dobyl. Po boku 
saského vojska se vrátily do Čech desítky českých emigrantů mezi nimi Jan Vlk 
z Kvítkova, jenž toužil po svém majetku, avšak saské vojsko se z Prahy nechystalo 
obsadit celou zemi. Netrpělivý Vlk neměl mezi emigranty dobrou pověst. V Praze 
se z něho stal hýřil, opilec a pověstný rváč. Do čela habsburského vojska se vrátil 
na přání císaře Ferdinanda II. Valdštejn a saské vojsko ze země vypudil. I tentokrát 
se armády Pojizeří vyhnuly. Po Valdštejnově smrti v únoru 1634 spojená vojska 
švédská a saská opět vstoupila do Čech. Švédové táhli pod vedením svého gene-
rála Bannéra Polabím, saské vojsko proniklo od Žitavy k Turnovu a odtud smě-
řovalo ku Praze, kterou se jim však nepodařilo dobýt. Stejnou cestou obě vojska 
prchala ze země. Svou zlobu si vybíjeli na venkovském obyvatelstvu. Prováděli 
vpády do bezbranných obcí, v nichž rekvírovali dobytek, zabírali žír pro své koně 
a především rabovali. Ničivému ohni podlehly Chudoplesy, Trenčín, Buda, Veselá 
, Koprník a Lítkovice. Za Jizerou na jejím pravém břehu byly vypáleny jen dvě 
chalupy. Jedna ve Zvířeticích a druhá v Dolánkách. Bakov vyšel bez pohromy.

Zjara roku 1939 vtrhli do země opět Švédové pod vedením zkušeného generála 
Bannéra, jenž si zřídil hlavní stan v kosmonoském zámku. Jeho vojsko drancovalo 
v okolí. Bannér nechal spálit mosty přes řeku Jizeru, aby v klidu prožil zimu před 
nepřítelem. V závodí byly vypleněny a spáleny vesnice Malá Bělá, Dolánky, Nová 
Ves, Čihádka, Ptýrov, Ptýrovec a Maníkovice. 

Další vpád do Čech uskutečnili Švédové zjara 1643 pod vedením generála Torsten-
sona, jenž vedl své oddíly stejnou cestou jako jeho předchůdce. Usadil se na zámku 
v Mn. Hradišti, odkud jeho vojáci podnikali výpady do okolí. Dne 18. května 1643 
způsobili svou nedbalostí požár Mn. Hradiště, a tak byl generál nucen přemístit 
svůj štáb do Ml. Boleslavi. V pátek 22. května 1643 vypálili Švédové Bakov. Stará 
zpráva připomíná: „Bakov vyhořel skrze Švejdů L.P. 1643 do gruntu, kostel, fara, 
škola, rathaus, zvony se rozlily.“ 
Maxmilián z Valdštejna vyslyšel prosbu Bakovských a zbavil je dočasně všech 
feudálních povinností a poskytl jim půjčku 500 kop na dobu tří let. 

Po třicetileté válce se v roce 1652 ujal zvířetického a studéneckého panství Max-



12

miliánův syn Ferdinand Arnošt, nejvyšší sudí a od roku 1652 místodržící království 
českého, jenž napomohl zchudlému městečku z mrtvých vstání. Po jeho předčas-
né smrti v roce 1656 pokračovala v díle jeho choť hr. Marie Eleonora z Rotalu 
a Valdštejna, jež se stala donátorkou a patronkou shořelého kostela sv. Bartolo-
měje. S pomocí města, jež vyhlásilo peněžní sbírku, byl nejdříve opraven kostel, 
v němž byl propadlý klenutý strop ve chrámové lodi nahrazen omítnutými povaly. 
Zvony odlil pražský zvonař Mikuláš Löwy a 1. října 1657 byly pod vedením mistra 
tesařského Martina Turnovského vytaženy a zavěšeny v kostelní věži. Ve stejnou 
dobu byla zásluhou faráře Františka Zajíčkovského vystavěna v místech dnešní 
fary nová roubená škola, v níž vyučoval jeho nástupce kantor a regenschori Václav 
Peregrinus.

Zároveň s obnovou městečka začalo násilné období rekatolizace. V Bakově žili 
po dlouhá desetiletí pouze utrakvisté, jež posílila za kamenických Vartenberků 
další vlna vnější kolonizace německých luteránů. Podle centrálních pokynů pro-
váděli návrat k pravé víře jičínští jezuité především prostřednictvím velikonočních 
zpovědí.

V roce 1654 podle berní ruly žilo v Bakově 11 měšťanů, 27 chalupníků, 12 za-
hradníků. Dva grunty byly pusté. Celkem bychom napočítali na 52 domů a domků, 
z nichž některé byly už patrové, a tak v nich žilo více rodin. Zemědělství by je 
nespasilo, proto většina z nich je nucena se živit řemeslem a obchodem. V obci 
působí 4 řezníci, 4 hrnčíři, 3 tkalci, 2 kováři, 3 ševci, 2 krejčí, 2 zedníci, 2 pun-
čocháři, kolář, tesař, barvíř látek a krčmáři. V roce 1676 byl založen místní špitál. 
O dvě léta později zakoupili radní od vrchnosti dům bednářovský, stojící na rohu 
náměstí a Bělské ulice, a přeměnili ho v radní dům. Vrchnost obnovila masné krá-
my a na obecní louce pod městečkem opět zřídila lázeň. 

V roce 1679 potvrdil mladý hrabě Arnošt Josef předchozí bakovská privilegia. 
Zbavil Bakováky všech robot, jež „jinší lidé poddaní mají ve vesnicích na témž 
panství zvířetickém vykonávati.“ Nadále žádal stálé platby, příjem z masných krá-
mů, z páleného a clo z mostu. Po potlačení selských bouří v roce 1680 přistoupil 
císař Leopold I. k rozhodnutí zrušit všechna starodávná privilegia. 

Hudbymilovný Valdštejn vydal v roce 1689 výnos o zřízení literátského kůru v Ba-
kově. Každý přijatý člen musel dobře znát zpěv a literu a pravidelně se účastnit 
bohoslužeb a pobožných zpěvů. V roce 1691 vymohl pro městys na císaři Leopol-
dovi I. staré trhovní výsady “tři jarmarky, dva trhy výsadní a „frejunky obyčejné 
na koňský, hovězí a jiný dobytek a věci krámské.“ Císař povolil též týdenní trhy 
a to každou středu po celý rok, „aby to město k užitku a k vyzdvižení přijíti mohlo.“

V roce 1690 pozval podnikavý hrabě Arnošt Josef, jenž rozšířil své panství o další 
statky, severoitalské kapucíny, jimž postavil klášter za hradišťským zámkem. V té 
době dochází k úpadku hrnčířství, protože vznikají v hojném počtu hutní a žele-
zářské manufaktury, jež vyrábějí trvanlivější hrnce, hrnky, pekáče i jiné železňáky 
a zboží z litiny. Bakováky z části vysvobodil příchod kapucínů, kteří přenesli ze se-
verní Itálie pletení z orobince. Ruční výrobu tašek, kabel, pantoflí, klobouků a ro-
hoží naučili některé valdštejnské poddané, mezi nimi i bakovského krejčího Marti-
na Košáteckého, jenž rákosovou výrobu přenesl do Bakova. Od něho převzali roku 
1700 zručnost i další Bakováci, kteří své zboží donášeli k odprodeji hradišťským 
kapucínům. Později i v městečku se objevili šikovní faktoři, kteří svým pletařům 
půjčovali došky (snopy) orobince a oni pletli smluvené zboží za peněžitou odměnu. 
Hrabě si byl vědom zdejší chudoby, a proto 20. dubna 1700 se rozhodl navždy 
ve prospěch městyse se zřeknout všech úroků ke sv. Jiří, sv. Janu a sv. Havlu a pla-
teb z lázně a vinopalství včetně stálých gruntovních platů. V témž roce zahájil pře-
stavbu hřbitovního kostelíka, jenž byl po švédském vpádu v rozvalinách. Stavbu 
vedl hraběcí stavitel Mikuláš Reimondi, jenž ho přestavěl ve stylu jednoduchého 
selského baroka. Vysvěcen byl k poctě sv. Barbory, ochránkyně zemřelých, v roce 
1702.
V létech 1727 – 29 byly postupně vytvářeny uprostřed náměstí jednotlivé části 
mohutné sochy sv. Trojice boží. Jejím autorem byl kosmonoský sochař Josef Jiří 
Jelínek. Nebyla to jediná Jelínkova práce. V roce 1731 byla umístěna na rozces-
tí za městečkem jeho socha sv. Jana Nepomuckého, pořízená na náklad zdejšího 
souseda Václava Vognera. Z Jelínkovy dílny pocházely další řezy, které pořizovali 
na svůj náklad dobrodinci. 

Ve sv. Bartoloměji upoutá mezi kaza-
telnicí a kaplí P. Marie rokokový ol-
tář, jehož autorem je bakovský rodák, 
sochař a kameník Jan Hájek.

Pojizeří bylo přímo prosycené hu-
debními vlivy českobratrského zpě-
vu, muzikantskou tradicí Holana Ro-
venského, působením kosmonoské 
piaristické koleje, vysokou úrovní 
literátských kůrů a především sil-
ným působivým vlivem Valdštejnů, 
milovníků hudby a zpěvu. Na jejich 
panství stále platilo, že do učení 
na řemeslo v každém cechu může 
být přijat jen ten, kdo částečně ovlá-
dá hru na nějaký hudební nástroj. 
Hudební prostředí v Bakově posílil 
vedle kantora Jiřího Rotelia farář 
Filippi, hudební skladatel, jenž zde 
působil na počátku 18. století. V roce 
1747 ustavil hrabě František Arnošt 
z Valdštejna Muzikantskou akademii 
v Mn. Hradišti, do níž museli povin-
ně docházet i bakovští muzikanti, 
jimž však docházka do vzdáleného 
města nevyhovovala. Hrabě je vyvá-
zal z této povinnosti a zřídil při kos-
tele sv. Bartoloměje v Bakově v témž 
roce společný literátský a muzikant-
ský kůr, jemuž určil závazný statut. Navíc jim na paměť této události věnoval 
obraz sv. Cecilie, patronky pěvců a muzikantů. V témž roce hrabě přijal do služby 
regenschoriho a kantora mladého Jiříka Ignáce Linku, v hudbě velice vzdělaného. 
Pražský varhaník Seegert upozornil na nadějného skladatele Linka, jenž byl požá-
dán o složení slavnostní korunovační intrády pro korunovaci Marie Terezie. Linek 
intrádu složil, nacvičil se zdejšími muzikanty a v Praze ve sv. Vítu, kde vystupo-
valo několik desítek kapel, ji v roce 1743 předvedl. Za svého života zkomponoval 
na tři desítky koled, tři velikonoční sepolkra a mnoho mší. Zemřel v bídě a s dluhy 
v roce 1791 jako 66letý na tuberkulózu.

V říjnu roku 1770 bylo prostřednictvím vojáků provedeno číslování domů. V měs-
tečku v té době žilo téměř 900 obyvatel v devadesáti domech, z nichž větší část byla 
postavena ze dřeva a pokryta šindelem, některé měly ještě slaměné došky. 

V roce 1774 došlo v městysi k velkému střetnutí událostí. Jednak v létě vypu-
kl požár u truhláře Hauznera v Bělské ulici, jenž svým rozsahem zasáhl celkem 
13 stavení. Mezi nimi i dům Václava Rejnarta č. 56, u něhož Linka bydlel se svou 
rodinou. 

Socha sv. Jana Nepomuckého, coby 
ideologicko-propagandistický symbol 
pobělohorského rekatolizačního úsilí.
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Děti z Bakova a jeho okolních vsí by se do staré napolo rozpadlé roubené školy 
nevešly, a proto ji obec nechala zbourat a vrchnost se postarala o novou budovu. 
Dala rozebrat na Klokočce jednu lázeňskou roubenou chalupu a v Bakově ji ne-
chala opět sroubit. 

Na podzim roku 1779 zavítal do Pojizeří spoluvladař Josef II., jenž se svými od-
bornými pomocníky vyhledával vhodné místo pro vybudování vojenské pevnosti, 
jež by bránila v průchodu nepřátel Pojizeřím. V říjnu stejného roku navštívil Bakov 
a přijal pozvání na oběd do budovy nové fary, kde připravila obec na své náklady 
menu o několika chodech.

Hřbitovní kostelík sv. Barbory od svého vysvěcení v roce 1702 po celkové přestav-
bě byl po celé století zanedbáván v údržbě. Městys na jeho údržbu neměl a církev 
s patronem o něj nedbala. V roce 1790 bylo církevními úřady dokonce nařízeno 
jej zbourat a kámen použít na opravu silnice. Místní konšelé byli jiného mínění. 
Vyžádali si u Religionsfondu na krajském úřadě v Ml. Boleslavi jeho odkoupení 
a provedli na vlastní náklady jeho opravu. V ceně byl i zchátralý domek hrobníka.

V konci století se nacházela již stará radnice v rozvalinách. 

Rozpuklé zdi a shnilé trámoví předurčilo její rozbourání a vystavění nové budovy. 
Na obecní parcele na náměstí mezi domy číslo 9 a 11 byla v roce 1800 vystavěna 
nová budova radnice s prostorným sálem a kancelářemi v prvním patře. Celá vý-
stavba stála 6 a půl tisíce zlatých. Obec na zbudování svého radního domu neměla 
dostatek peněz, a proto muselo prodat i několik polí při žitavské silnici za Rybním 
dolem.

V roce 1823 dosloužila stará roubená škola a místo ní byla postavena jednopatrová 
kamenná budova o třech třídách, byt pro učitele a jedna světnice pro školního po-
mocníka. Dokončena byla v říjnu roku 1824.

Při sčítání obyvatelstva v roce 1831 měl městys Bakov 165 domů, v nichž žilo 
1 010 obyvatel. Ve vedlejší vsi Trenčíně, která se po roce 1850 stala součástí Bako-
va, žilo 108 lidí ve 22 domech.

Po vzoru mnichovohradišťských divadelních ochotníků nacvičili i zdejší nadšenci 
oblíbenou, původně loutkovou hru Rychtář z Kozlovic, kterou předvedli ve svět-
nici v domě č. 72 v Luční ulici. Úspěšné představení je povzbudilo, a tak na Nový 
rok 1837 sehráli v sále na radnici Klicperův Divotvorný klobouk. 

Obyvatelstvo přijalo politické změny v roce 1848 s nedůvěrou. Nepochopili vý-
znam březnové ústavy ani neporozuměli červnovému povstání v Praze. Zřídili sice 
národní gardu, do níž se zapsalo 120 mužů, z nichž byly vytvořeny dvě vojenské 
setniny. Avšak místo pušek, na které neměla obec peníze, jim pořídila dřevěné hole, 
s nimiž gardisté cvičili k posměchu sousedů pod městečkem na lukách. Na pomoc 
Praze se však neodvážili. Bojovnost gardistů se zvýšila až v dubnu 1849, kdy jim 
město pořídilo 100 pušek a pouzder na patrony. Po každém cvičení se gardisté sešli 
v hostinci v radním domě, kde pili na obecní útraty. Vykládali si svobodu anarchis-
ticky po svém v duchu ideje, že „obec patří sousedstvu, a tedy v ní každý vládnouti 
může.“ Se zájmem cvičili, ještě raději pili, až obecní pokladnu propili. Radní Lešák 
vystavil v radničním průjezdu prázdnou truhlici a vzdal se funkce počet vedoucího. 
Obec nemohla platit císařské daně ani služné městským zaměstnancům. V Bako-
vě se vytvořily dva tábory, které vystupovaly nevraživě proti sobě. Konzervativci 
v čele s purkmistrem Herbstem a některými zámožnějšími měšťany tvořili první tá-
bor, jim odporovali ostatní horliví občané, mající blízko k radikálním demokratům. 
Druhou stranu podporoval místní kaplan František Nečásek a kupodivu jim byl 
nakloněn i zdejší farář. Dokladem chápání svobody po svém byla vzpoura branců 
v březnu roku 1849. Jejím vůdcem byl branec Josef Hradiský. Trest ho neminul, 
navíc byla do městečka na žádost Herbsta povolána četa vojáků, která zde držela 
půl měsíce stráž a žila na útraty obce a sousedů. 

Za účelem intenzivního pěstování cukrové řepy přivádělo Valdštejny k vysoušení 
velkých rybníků, v jejichž okrajcích rostl orobinec, hlavní surovina pro pletení rá-
kosového zboží. Tím došlo k omezení rákosové výroby. Radní Fibiger proto v roce 
1851 prosadil zavedení košíkářství. Na Zbábě a pod Trávníky byly sázeny vrbové 
pruty a do města byl pozván ze Zbraslavi košíkářský mistr Vyhnalovský, jenž na-
učil první Bakováky plést košíky. I přes odpor některých domácích se košíkářství 
v městečku ujalo. 

V roce 1865 vyhořely všechny domy i s hospodářskými budovami na jižní straně 
náměstí. Sotva v roce 1865 byla postavena železniční trať z Turnova do Kralup 
s nádražím Na Zálučí, přihnalo se pruské vojsko, které vylidněné městečko vy-
rabovalo, rekvírovalo kdeco, avšak nezapálilo. Vznikly škody v hodnotě 19 592 
zlatých. Po prohrané válce byla na podzim roku 1866 zahájena výstavba nové že-
lezniční trati z Bakova do České Lípy s tím, že bakovské nádraží bylo zrušeno 
a přeneseno pod zvířetickou skálu u vsi Podhradí. Trvalo skoro dalších třicet let, 
než byla u samého městečka zřízena železniční zastávka. Zjara 1867 byla otevřena 
pošta a umístěna do domu č. 87 u kupce Josefa Procházky, který se stal prvním 
zdejším poštmistrem. Nesmírnou pohromu přinesl velký požár z 5. září 1869, kdy 
podlehly ohni dvě třetiny města. Shořelo tehdy 112 domů v Hradišťské ulici, na ná-
městí, kostel, fara, domky v Podfarní a v Podkostelní ulici. V Bakově v té době žilo 
1 816 obyvatel, z nichž jen někteří se po dlouhých útrapách odstěhovali.

Ještě před velkým požárem města byla založena v roce 1867 po vzoru soused-
ních měst první kulturní organizace Zpěvácký spolek Slavoj. Teprve v 70. létech 
přichází doba, kdy jsou v městečku uváděny do života četné spolky. V roce 1872 
byla zřízena Měšťanská beseda, o rok později se stávající ochotníci sdružili do Di-
vadelního spolku Tyl, v roce 1878 založili vojenští vysloužilci Spolek veteránů, 
v roce 1879 přibyl Spolek sv. Václava za účelem podporování chudých školních 
dětí a Sbor dobrovolných hasičů. Následuje založení obecní knihovny a v roce 
1885 je ustavena TJ Sokol. 

V roce 1883 byla otevřena další železnice z Bakova do Kopidlna. Tím se stal Ba-
kov důležitou železniční křižovatkou. Práci na dráze našly desítky zdejších mužů. 
Další obyvatelé pracovali v josefodolské Leitenbergově fabrice, další v haškovské 
Bujjatiho textilce a v Menzlově papírně v Podolí. 

V průběhu léta 1881 byla přestavěna stávající budova školy. Přibyly další čtyři 
učebny, které svou kapacitou nemohly uspokojit všeobecnou potřebu, a tak jsou 
některé třídy umístěny do soukromých domů.

Občanská záložna, založená v roce 1873, vyvolala v roce 1891 pohoršení u svých 
věřitelů, neboť se po důkladné revizi zjistilo, že stávající pokladník Hála zpro-
nevěřil 38 tisíc zlatých. Byl odsouzen k pěti letům žaláře. Svůj díl odpovědnosti 
jako předseda záložny si odnesl trestem purkmistr Fibiger a revizor Koloc, měst-
ský tajemník. Trvalo téměř deset let, než byl otevřen nový peněžní ústav městská 
spořitelna. 

V roce 1900 žilo v Bakově a v Trenčíně 2 572 obyvatel ve 278 domech. Ve městě 
byla založena pokračovací škola pro učně a v létech 1905–1914 zde působí Státní 
pletařská škola pod vedením J. Oplta. Stávající školní budova nevyhovuje prosto-
rově, a proto po značných obtížích přistoupilo město ke stavbě nové chlapecké ško-
ly za náměstím, jež byla otevřena v roce 1906. Ve stejném roce vznikla měšťanská 
škola chlapecká, pro niž bylo přistavěno ke škole obecné chlapecké nové křídlo. 
Obec se tím velmi zadlužila.
 PhDr.Vladimír Bednář
 Pokračování v příštím čísle

Bakov po požáru 1869

Příklad bakovského podnikatelství – vila známé výrobní a vývozní firmy Václava 
Erbena (zaměřená na bakovské pověstné rákosové zboží)



14

BakoVskÉ ZájMoVÉ sPoLkY

národoPisnÉ MuZeuM tLeskaLo souBoru furiant

V sobotu 9. března se v rámci pořa-
du Folklórní regiony Čech, Moravy 
a Slezska představil v pražském Náro-
dopisném muzeu baráčnický folklórní 
soubor Furiant z Malé Bělé u Bakova 
nad Jizerou, který prezentoval národo-
pisnou oblast Pojizeří.

Bohatému hodinovému programu před-
cházela přednáška etnologa a senátora 
PhDr. Jaromíra Jermáře a vedoucí běl-
ského muzea Mgr. Kateřiny Jeníčkové, 
kteří povyprávěli o lidové architektuře 

a zvycích Pojizeří a Mladoboleslavska. 
Své postřehy pak doplnili videoukázka-
mi z lidových slavností.

Samotné vystoupení souboru Furiant 
začalo v 19 hodin a diváci mohli zhléd-
nout nejen taneční a divadelní variace 
(třeba o Babinském), ale dozvědět se 
i více o Bakovsku a jeho okolí v dalších 
scénkách, písničkách a povídačkách. 
Kulisy staročeské chalupy, krojované 
panenky Hany Peroutkové a výrobky 
z orobince - typický sortiment Bakov-

ska dávných časů od Ivety Dandové 
byly nedílnou součástí scenérie pro 
krojované tanečníky a zpěváky. Tančily 
se tance: Boleslav, Sousedská, z Březi-
ny, z Březovic, od Sobotky, Půl skok, 
Nemelem, nemelem, dřevákový a další.

Návštěvníci tohoto zajímavého pro-
gramu byli obdarování typickými 
specialitami Pojizerského regionu. 
Za pozornost stály Dobrovické řepánky 
z Cukrárny v Dobrovici, vinné klobásy, 
pivo ze Svijan a Kláštera, orobincová 

srdíčka (pletla I. Dandová), preclíky 
(pekl pan Dlask) a v neposlední řadě 
perníčky (Cukrárna za rohem Mnicho-
vo Hradiště) se jménem souboru.

Bouřlivý potlesk, kterým si diváci, ve-
směs z řad odborníků a zájemců o folk-
lór, vyžádali Furianty na druhou dě-
kovačku, byl důkazem, že se program 
líbil, a všem zúčastněným vystupujícím 
byl velkou odměnou.

Monika Čapková - vedoucí souboru

VeLikonoCe 2013 

Vzhledem k tomu, že pánové z Furian-
tu byli dosti vytíženi na Bílou sobotu 
o baráčnickém plese, dlouho přemýšle-
li, zda se vůbec vypraví na Velikonoční 
pondělí, o tak ošklivém počasí, na ko-
ledu. Ale, co by to bylo za Velikonoce 
bez krojovaných kluků s velkou po-
mlázkou, na kterou cestou nabalovaly 
nejeden suvenýr. V osm hodin vyrazilo 
alespoň sedm kluků do ulic Malé Bělé 
a Nové Vsi. Moc toho nevykoledovali, 
co se vajíček týče, zato toho ostatní-
ho měli až dost. Snažili se, aby obešli 
všechny známé, kteří na ně netrpělivě 
čekali. Mají toho ale hodně, a tak je jim 
prominuto, když do Nové Vsi dorazí 

až po poledni. Snažili se hlavně, aby to 
do dvanácté stihli k Tymichom, neboť 
zde je loni za pozdní příchod čekala ne-
milá sprcha. Nemůže ani chybět odpo-
lední putování do Dolních Stakor, kam 
tentokrát vzali i Jirku Korela s trum-
petou. Jaké bylo překvapení stakoráků 
v čele se starostou obce, když zjistili, že 
letos to mají i s hudbou. A asi si doká-
žete představit, jak takové koledování 
končí. Pro ty otrlejší práškem na bolest 
hlavy a pro ty „nevycvičené“ kýblem 
u postele. Byly to ale nakonec celkem 
hezké Velikonoce.

Monika Čapková
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PLes MaLoBěLskýCH BaráČnÍkŮ

Závěr plesové sezóny už dávno byl. 
Vzhledem k brzkému termínu Veliko-
noc už někde v půlce února, dle zvyk-
lostí, ale malobělští baráčníci dělají 
svůj ples každoročně poslední sobotu 
v březnu. A ne nadarmo. Říká se totiž, 
že to nejlepší na konec. Víme, že sa-
mochvála smrdí, ale můžeme čtenáře 
ujistit, že pochvaly šly ze všech stran 
napříč sálem, ať se jednalo o baráční-
ky či náhodné hosty. I když je prav-
da, že náhodných hostů moc nechodí. 
U každého vyzdobeného a preclíky 
zásobeného stolu potkáváme známé 
a nebo naše příznivce a obdivovatele, 
nebojím se říci, vkusné kultury. Jsou 
to možná superlativa, ale na Bílou 
sobotu se v Nové Vsi sešel k prasknu-
tí plný sál, který se bavil do ranních 
hodin. Poděkování patří každému, 
kdo nějakou – jakoukoli měrou při-
spěl ke zdárnému průběhu. A že to 
pár lidí bylo. Hudební skupina Difur 
Band, jako vždy v krojích, tetičky 
a sousedé z obce baráčníků zajišťující 
tombolu, výběr vstupného (tentokrát 
byla ke vstupnému i malá velikonoční 
pozornost) či tetičky ukládající kabá-
ty do šatny. A určitě soubor Furiant 
a v posledních letech i soubor Pozdní 
sběr, zajišťující program plesu. V kro-
jovaném slavnostním nástupu vynikly 

nové vesty chlapců, které po nemalé 
finanční stránce zajistila obec baráční-
ků Malá Bělá a ušila paní Petra Juska-
ničová z Bělé pod Bezdězem. Po de-
váté hodině přišel na řadu folklorní 
program sestávající z šesti tanců, kdy 
dva první tančil náš Pozdní sběr- ta-
nečníci o věkovém průměru cca 60 let. 
Dále se svižnými tanci blýskl soubor 
Furiant. Poté se prodávala a hned ná-
sledně vydávala tombola, v které krom 
jiného nechyběli dorty, mazance, me-
dovníky a beránci pečení našimi tetič-
kami. V jedenáct přišlo na řadu malé 
hudebně-tanečně-divadelní představe-
ní holek a jako třešnička na dortu se 
vyjímalo půlnoční taneční překvapení 
kluků z Furiantu. 14 dní předem šila 
tetička Činková sukně a kravaty, aby 
všichni ladili. A to se povedlo, nejen 
barevně, ale i krokově. Obrovský ap-
laus byl na místě.

Ve dvě ráno jsme si jako na každém 
našem plese přehodili hodinky na třetí 
a do čtvrté pokračovali v dobrém roz-
maru. těšíme se na další setkání tře-
ba při retrodiskotéce 11. 5. v nové 
Vsi. nebo na folklorním festivalu 13. 
července v Bakově na náměstí.

Monika Čapková
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LÉto na radosti s rC BakoVánek

27. 7.–3. 8. 2013
•  Pobyt pro rodiny 

s dětmi
•  Letní tábor pro 

děti od 6 let

Informace o rekreačním zařízení Ra-
dost (okres strakonice)
www.rz-radost.cz

Radost je příjemným místem pro strá-
vení aktivní rodinné dovolené. Areál 
leží přímo na cyklostezce, která na-
vazuje na mnoho jiných. V okolí jsou 
atraktivní historická místa jako např. 
město Písek, vodní zámek Blatná, Or-
lická přehrada a další.

Rozhodně se nebudete nudit ani v areálu. 
K dispozici jsou Vám hřiště všeho druhu, 
bazén, společenská místnost s TV, kni-

hovnou a pingpongovým stolem. Večer 
můžete posedět u táboráku a nebo si zajít 
na točenou kofolu do salaše.

ubytování
•  Apartmány s vlastním soc. zařízením 

– 31 lůžek
•  Pokoje s palandami a se společným 

soc. zařízením (konibar) – 38 lůžek
•  Pokoje se společným soc. zařízením 

na patře (hlavní budova) – 116 lůžek
•  Chatičky s palandami a společným 

soc. zařízením – 80 lůžek (klasic-
ké chatičky pro 4 osoby v provozu 
1.5.–30.9.)

stravování
V areálu funguje samoobslužná jídelna 
s hotovým teplým jídlem v jednotném 
menu. Snídaně jsou podávány formou 
švédských stolů. Pro své stravování 

můžete zvolit plnou penzi či polopen-
zi. Omezená nabídka minutek a grilu 
aktualizovaný dle poptávky je také 
na salaši. 

Využití areálu
•  Venkovní bazén
•  Společenská místnost s knihovnou 

a pingpongovým stolem (dětský kou-
tek)

•  Tělocvična za poplatek 70Kč/hod.
•  Dětské venkovní hřiště s pískovištěm, 

dřevěným vláčkem a houpačkou
•  Venkovní hřiště na basketbal, 2x an-

tukové hřiště, hřiště s umělou trávou 
na minikopanou, tyče na šplh a velké 
prostranství na další hry 

•  Půjčovna sportovních potřeb (míče, 
sítě, pálky, apod.)

•  Společenské hry
•  Posezení na salaši

•  Obchůdek s občerstvením otevřen dle 
dohody.

rC Bakovánek ve spolupráci s rZ 
radost nabízí
rekreační pobyt pro rodiny s pest-
rým programem
•  Ranní a večerní cvičení pro maminky 

(samozřejmě se mohou přidat i tatín-
kové či děti)

•  Plavání, aquaerobik
•  Cyklistický výlet
•  Celodenní turistický výlet
•  Karneval
•  Olympiáda
•  Soutěže: pingpongový turnaj, fotba-

lový turnaj
•  Výtvarné činnosti

K dispozici nabídneme veškeré herní 
pomůcky (herní sestavy, plavací po-
můcky, padák, barevné balonky…), 
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rodinný pobyt v Harrachově  
s rC Bakovánek.

Pobyt pro rodiny s dětmi a milovníky 
horského prostředí v Anenském údolí 
v Harrachově.

termín: 29. 6.–6. 7. 2013

ubytování:
•  Penzion Bílá Voda  

(přímo pod Čertovou horou)
•  Pokoje s vlastním  

sociálním zařízením
•  Plná penze s domácí  

stravou pro rodiny
•  Pitný režim po celý den
•  Více na  

http://www.bilavoda.eu/

Program:

Výlety: 
•  Mumlavské vodopády
•  Čertova hora

Muzea: 
•  Sklářské
•  Hornické
•  Lesnické

Rukodělné radovánky: 
•  malování kamenů, triček
Návštěva z KRNAPu: 
•  připravené povídání o ochraně  

přírody, hraní v přírodě

Koupání: 
•  řeka Mumlava, místní koupaliště, 

vnitřní bazén v hotelu Sklář

Ostatní připravené aktivity: 
•  olympiáda, karneval, táborák, stopo-

vaná – nejdeme skřítky a postavíme 
jim domečky z přírodnin.

Přihlášky a ceník najdete na 
www.bakovanek.cz, 
dotazy na e-mailové adrese 
bakovanek@seznam.cz 
nebo tel. čísle: 608 208 840

PřÍMěstský sPortoVnÍ táBor 
rC BakoVánek

od pondělí 8. 7. do pátku 12. 7. 2013, od 8:00 do 16:00 hodin
(hodiny jsou možné upravit dle potřeby rodičů)

sportovní tábor nabízí:
•  širokou nabídku sportovního vyžití ve volnočasovém areálu  

(kola, koloběžky, inline – s možností výuky, omnikin ball, trampolína, 
míčové hry)

•  stanování (možnost i přespat)
•  celodenní výlet
•  obědy
•  pitný režim

Cena: 1990 (+ poplatek za stan)

Přihlášky: na e-mail bakovanek@seznam.cz a to do 31. 5. 2013

Podrobnější informace spolu s programem najdete na  
www.bakovanek.cz.
Na tábor spolu s dětmi se těší
Marcela Vávrová a Vlasta Landyšová

skákací hrady. Samozřejmostí jsou kaž-
dodenní malé odměny dětem a odměny 
za soutěže.

ubytování: apartmány s vlastní soc. 
zařízením pro rodiny s malými dětmi, 
pokoje se společnými soc. zařízením.

stravování: snídaně formou švéd-
ských stolů, obědy (lze přiobjednat) 

a večeře jsou v samoobslužné jídelně, 
po celý den je zajištěn pitný režim.
doprava: vlastní.

Ceny (kalkulace budova):

	 Osoby	 Noci	 Cena
děti 0–3 1 7 0
děti 3–10 1 7 3000
dospělý 1 7 3850

PP – plná penze (je možné si odečíst 
obědy a dát si polopenzi dosp. 75,- dítě 
55,- / den). 

Letní tábor pro děti od 6 let se spor-
tovní tématikou

•  Plavání
•  Celodenní výlet
•  Olympiáda

•  Karneval
•  Připravíme soutěže všeho druhu
Cena: 3700 Kč

rezervace, poslané přihlášky, jsou 
nutné do konce kVětna. rezervace 
je závazná po zaplacení 50% zálohy. 
Po domluvě jsou možné splátky. Více 
na e-mailu bakovanek@seznam.cz 
nebo telefonu 608 208 840.

Po stoPáCH krakonoŠoVýCH skřÍtkŮ

Ze ZákLadnÍ a MateřskÉ ŠkoLY

BřeZen Ve ŠkoLCe

,Haló, haló, haló, jak se budí jaro?“. Le-
tos se jaro ne a ne probudit, stále bojuje 
se zimou, která se své nadvlády nechce 
vzdát. Paní Zimu vyrobily děti společ-
ně s paní učitelkou, oblékly ji do bí-
lých šatů a kolem krku jí daly korále 
z vyfouklých vajec. Školku zdobila již 
od února, ale až před 1. jarním dnem ji 
dlouhý průvod dětí za zvuků řehtaček, 
pokliček, bubínků a dalších chrastítek 
vyprovodil k Jizeře. ,,Zimo, zimo, táhni 
pryč, nebo na tě vezmu bič!“, křičely 

děti a že by se jim opravdu podařilo 
zimu vyhnat? To se ještě uvidí. Všichni 
s napětím čekali, zda stejně jako v loni 
připlave ,,Jaro“ na lodičce po Jizeře 
a odveze Moranu do silného proudu, 
aby odplula a nevracela se do Bakova 
více. ,,Už plave“. A opravdu. ,,Jaro“ 
připlulo, paní Zimu si vzalo a Jizera 
ji odnesla pryč. Za pěkný zážitek patří 
poděkování manželům Voborníkovým 
a panu Šafránkovi, jejichž kluci na ně 
ze břehu hrdě mávali.
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V měsíci březnu nás také navštívilo 
divadýlko Dokola, konal se Den ote-
vřených dveří, zápis do mateřské ško-
ly, putování za velikonočním zajíčkem 
a samozřejmě i výroba velikonočních 
dekorací ve všech třídách. To, že je 
školka pěkně vyzdobená pracemi dětí 
i paní učitelek se mohli přesvědčit ti, 
kteří se přišli do naší mateřské školy 
podívat v Den otevřených dveří, či při 
zápisu do školky. Zájemců bylo oprav-
du hodně.

Na závěr měsíce března, těsně před Ve-
likonocemi, maminky z duhové třídy 
paní Šulcová a Voborníková, připravily 
dětem akci ,,Putování za velikonočním 
zajíčkem“. Formou hry Na stopovanou 
se děti vydaly na cestu k bakovským tů-
ním, hledaly dopisy od zajíčků a plnily 
různé úkoly. Dva krásní veselí zajíčci 
i s jedním živým morčátkem na ně če-
kali v břízkách nad zahrádkami i s vel-
kým košem všelijakých odměn pro 

děti. To bylo radosti! K tomuto milému 
zážitku přispěly nejen maminky, ale 
i finanční dar na dárky pro děti od man-
želů Landových, za který děkujeme.

Děti a učitelky z mateřské školy

ŠkoLnÍ sPortoVnÍ kLuB

Los v letošním ročníku celostátního 
poháru v kopané základních škol nám 
opravdu nepřál a tak jsme v 1. kole do-
stali pravděpodobně nejsilnější týmy, 
které se v našem okrese do soutěže při-
hlásily. 7. ZŠ Mladá Boleslav, favorita 
naší skupiny a dále žáky z Mnichova 
Hradiště a Benátek n. J., kteří hrají 
krajské soutěže. Naše družstvo bylo 
složeno převážně ze žáků 7. a 8. tříd, 
takže tu byl i dost velký věkový han-
dicap. No a při skutečnosti, že třetina 
vybraných žáků nehraje fotbal závod-
ně se dalo předpokládat, že v Benát-
kách n. J. na umělé trávě asi moc dob-
ře nedopadneme. Tento předpoklad 
se naplnil a přestože nelze družstvu 
upřít chuť do hry a bojovnost, soupeři 
byli rychlejší, důraznější, fotbalovější, 
a tak jsme skončili až čtvrtí bez bodu 
s nelichotivým skóre 0 : 16. Turnaj 
proběhl 27. 3. za velmi nepříznivého 
mrazivého počasí a za neustálého sně-
žení.
ZŠ Bakov – 7. ZŠ Ml. Boleslav 0 : 10
Soupeř byl po všech stránkách lepší 
a prakticky nám nedovolil vůbec nic.
ZŠ Bakov – ZŠ Mnichovo Hradiště 
(studentská) 0 : 4
Druhé utkání už vypadalo mnohem 
vyrovnaněji a přestože měl soupeř více 
ze hry, dařilo se nám poměrně dlouho 

neinkasovat. V poslední minutě 1. po-
ločasu přišel zbytečný gól z velké dál-
ky a druhý poločas jsme už poměrně 
přijatelné skóre nedokázali udržet.
ZŠ Bakov – ZŠ Benátky 
(Husovo nám.) 0 : 2
V utkání, ve kterém šlo už jen o 3. 
a 4. místo jsme měli zpočátku více ze 
hry. Pavel Ondřasina platil na soupeře 
rychlostí a tak 2x krátce po sobě postu-
poval z půlky hřiště sám na brankáře, 
ale ani jednou nebyl úspěšný v kon-
covce. Tyto neproměněné šance nás 
nakonec mrzely, protože jsme ve dru-
hém poločase 2x zbytečně inkasovali.
Pořadí skupiny:
1. 7. ZŠ Mladá Boleslav 9 bodů
2. ZŠ Mnichovo Hradiště  6 bodů
3. ZŠ Benátky n. J. 3 body
4. ZŠ Bakov n. J. 0 bodů
sestava Bakova: 
9. roč.: Martin Grmolenský,
8. roč.:  Matouš Čapek, Radim 

Cecava, Patrik Gabriel, Pavel 
Ondřasina, Lukáš Janeček, 
Milan Čurej, Andrij Seniv, 

7. roč.:  Tomáš Vitmajer, Jan Říha, 
Tomáš Kendík, Ladislav 
Giňa, Pavel Kůla,

6. roč.: Daniel Bárta
Za ŠSK při ZŠ Bakov n. J.  

Mgr. Luboš Brodský

TĚŽKÝ LOS V POHÁRU COCA – COLA. NA SOUPEŘE JSME NESTAČILI

V BakoVě se Před VeLikonoCeMi 
ZPÍVaLo i tanČiLo

Na Květnou neděli 24. března se na ba-
kovském Mírovém náměstí konal 
tradiční jarmark. Návštěvníci, které 
neodradilo ani chladné počasí, si zde 
mohli zakoupit ručně zhotovené výrob-
ky, domácí potraviny či se občerstvit 
u některého ze stánků. Trhy začínaly 
ve 14 hodin, kdy náměstí také roze-
zvučela kapela Bráchové. Tu na pódiu 
následně vystřídaly Krákorky, soubor 
zpěváčků ze základní školy. Po nich 
vystoupil dětský folklórní soubor Ko-
miníček, který divákům připomněl, že 
jaro už by mělo být za dveřmi. Celé 
odpoledne završil svým vystoupením 
klaun, který si získal srdce především 

těch nejmenších. Ti si na závěr mohli 
odnést i malý suvenýr v podobě nafu-
kovacího balónku.

Mgr. Karel Novák

Z kuLturY a sPortu

tiP na ZajÍMaVou VýstaVu

Do neděle 28. 4. 2013 můžete v Muzeu 
Bakovska navštívit výstavu výtvarnice 
Jany Jarkovské „Rok na vsi“. Výstava 
bude otevřena o sobotách a nedělích 
vždy od 10.00 hod. do 12.00 hod. 

a od 14.00 hod. do 16.00 hod. do 28. 
dubna. Určitě stojí za zhlédnutí. Pro-
střednictvím půvabných figurek se 
můžete na chvíli přenést do světa lidí 
na vesnici tak, jak žili dříve. Čtvero 
ročních období v životě prostých lidí 
nám ukáže nejen to, jak žili, pracovali 
a čím se bavili, ale připomene nám také 
lidové tradice. Z figurek dýchá pohoda, 
ale také pokora výtvarnice, která při 
své tvorbě využívá znalosti lidových 
zvyků a svátků, používá výhradně pří-
rodní materiály a každé figurce dokáže 
„vdechnout“ originální tvář. 

Taťána Dvořáková,
vedoucí knihovny 

osLaVY 140 Let oCHotniCkÉHo diVadLa 
V BakoVě PokraČujÍ

V pátek 29. března se bakovskému pub-
liku představili ochotníci DS TYL Mni-
chovo Hradiště. Zhlédli jsme v jejich 
podání divadelní hru Jezinky a bezinky, 
amerického dramatika Josepha Kessel-
ringa, kterou napsal v roce 1939. Jedná 
se o černou komedii, kde dvě tetinky 
pomáhají zpříjemnit poslední chvíle ži-
vota starým gentlemanům, kteří zavítají 
do jejich domu a dle jejich nejlepšího 
svědomí jim nabídnou bezinkové víno 
a připravují jim „nádherné“ poslední 
rozloučení i s obřadem. V hlavních ro-
lích zazářily úžasné tety v podání paní 
Nadi Kvapilové a paní Jiřiny Vodákové. 
Všechny herce, mladé i zralejší úspěšně 
zrežíroval pan Rudolf Vízek. Po před-

stavení byl vylosován jeden z diváků, 
který získal milou odměnu – lahev šam-
paňského.
Co se chystá v květnu?
PoZor PoZor – změna termínu 
a času začátku představení!!!
V květnu dochází ke změně termínu 
představení bakovských ochotníků
„klinika dr. řezníčka“ – 3. května 
na sále radnice již v 19.00 hod.
Jako „předskokani“ dospěláků vystou-
pí již v 19. hodin žáci ZUŠ Mnichovo 
Hradiště, kteří si říkají Teepci. Můžete 
se těšit na představení „Práh do nebe“, 
autorem hry je David Bělohradský, 
s úpravou samotných aktérů, kteří jsou 
převážně z Bakova a Mnichova Hradi-
ště. O režii se postarala naše přítelkyně 
ochotnice Vlasta Šléglová. 
Přijďte podpořit mladé herce, kteří 
jsou takovým ochotnickým „potěrem“ 
a za pár let by mohli být oporou dospě-
láckého souboru bakovských ochotníků. 
Jste co nejsrdečněji zváni!
Vstupenky si můžete zarezervovat 
na adrese: divadlo.bakov@seznam.cz. 
Více informací získáte na webových 
stránkách souboru www.divadloba-
kov@seznam.cz nebo na facebooku 
a na webových stránkách Města Bakov 
nad Jizerou.

Martina Masopustová
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tenisoVÍ ŽáCi BodujÍ

Zimní halová sezona se pomalu chýlí 
k závěru a tak mi dovolte vás informo-
vat o posledních úspěších našich teniso-
vých nadějí.
Petr Koukal na turnaji v Bezděčně 
potvrdil výbornou formu a zvítězil 
ve dvouhře i čtyřhře.
Ve dvouhře v semifinále nejprve pora-
zil nasazenou jedničku Pecáka z Bená-
tek a ve finále nedal šanci Závrskému 
Olymp Praha, kterého porazil 6:2, 6:2. 
Ve čtyřhře společně s Pírkem porazili 
dvojici Pecák – Závrský 6:2, 6:2. Dal-
ší vítězství vybojoval ve 4hře na turnaji 
Tempo Praha, kde ve finále se spolu-
hráčem Bělohlávkem porazili dvojici 
Kubík, Kolár po vyrovnaném průběhu 
2:1 na sety.
Sportovní formu rovněž potvrdil na tur-
naji dorostu v Horních Měcholupech, 
kde v prvním kole nedal šanci pátému 
nasazenému Bursovi z Neridé Praha 6:0, 
6:1. Ve druhém kole již nestačil na na-
sazenou dvojku, se kterým prohrál 0:2 
na sety. Vše si vynahradil ve čtyřhře, kde 
společně s Bugajem v semifinále porazi-
li nasazené jedničky 7:6, 6:2 a ve finále 
dvojici Kocourek, Mezera 6:3, 6:3.
Výbornými výsledky se mohou pre-
zentovat i naše mladší žákyně Natálie 
Homolová a Natálie Czepielová. Jejich 
forma roste zápas od zápasu a poslední 
turnaj, kde se naše hráčky probojovaly 
do finále čtyřhry, to jenom potvrzuje. 
Kategorie mladšího žactva je náročná 
z hlediska věkového rozsahu hráček tj. 
10–12 let, kde začínající hračky musí 
mnohdy zápolit s mnohem vyspělejšími 

a hráčsky ostřílenějšími děvčaty. I přes 
tyto handicapy si naše hráčky dokáží 
porvat s každou soupeřkou. Ostatně je-
jich výsledky hovoří za vše. N.Homo-
lová na posledních třech turnajích 1x 
čtvrtfinále, 3x semifinále,1x finále.
N.Czepielová rovněž na třech turnajích 
1x čtvrtfinále, 2x semifinále, 1x finále.
Nyní po halové sezoně nastane krátká 
pauza, po úpravě venkovních dvorců 
začne letní sezona, Soutěže družstev, 
okresní a krajské přebory a samozřej-
mě letní sezona celostátních turnajů, 
na jejímž konci se bude bilancovat, zda 
umístění na celostátním žebříčku od-
povídá mému tréninkovému nasazení 
a prezentací sebe samého a tenisové-
ho klubu, jehož vizitku vozím s sebou 
po tenisových akcích. Jsem přesvědčen, 
že nás naši hráči a hráčky nezklamou 
a že se umístí co nejvýše.

Karel Bubák, přededa klubu

inZerCe

BakoVský ŠLaPáČek 

…aneb namažte si lýtka a svačinu 
a pojďte s námi všichni na výlet.
Přestože to za okny nevypadá, dovoluji 
si Vás všechny turisty bez rozdílu věku 
pozvat na Jarní šlapáček. 
Tentokrát vyrážíme v sobotu 4. května 
směr Maloskalsko. Cílem našeho výle-
tu jsou Besedické skály. 
Sraz všech malých, větších i největších 
turistů je buď v 8.30 h. u školy nebo 
přímo na žel. zastávce do 8.45 h. (vlak 
nám jede v 8.51 h.). Dopravíme se 
do Železného Brodu, odtud se vypraví-
me na 10 km túru vstříc skalnímu blu-
dišti a krásným výhledům, vystoupáme 

na vrchol Sokol (562 m n. m.). Návrat 
je naplánovaný na 17.03 h. do žel.st. 
Bakov - město.

Co s sebou a na sebe? Dobrou nála-
du jako pokaždé, sportovní oblečení 
a obutí, 80,- Kč na vlak, svačinu a pití 
na celý den, kartičku ZP, drobné kapes-
né (50,- Kč, cestou jsou 3 občerstvova-
cí stanice), pláštěnku.  

Výlet není vhodný pro kočárky. Peda-
gogický dozor zajištěn. Bližší informa-
ce na tel. 728 609 262.

J. Brychová

MinikároVÉ ZáVodY s třeMi jeZdCi Z BakoVa

Příští víkend se opět rozbíhá mini-
kárová sezóna, která letos opět bude 
vítat na tratích po celém území České 
republiky tři jezdce z Bakova. Závod-
ního věku dosáhl další člen minikárové 
rodiny Opolských – pětiletý Petr, kte-
rý se jako nováček přidá do kategorie 
M1 k již „mazákovi“ v kategorii, ses-
tře Victorii, která je již potřetí druhou 
vicemistriní Severočeského oblastního 
poháru a dodnes startovala ve 37 závo-
dech. Každý ovšem bude startovat s ji-
nými prioritami. Dohled nad nimi po-
vede jejich otec i trenér Jaroslav, který 
již startuje do plné osmadvacáté sezóny 
a letos jej čeká pětistý závod a snad při-

dá také další pódiové umístění, kterých 
má na kontě již 116.
Jezdci z Bakova si letos užijí pořád-
nou porci závodů, kterých se zúčastní 
v mladoboleslavském okrese. Už 27. 4. 
se svezou na kopci v Dražicích, kde za-
číná celá sezóna a pak o prvním prázd-
ninovém týdnu bude Mladá Boleslav 
opět po deseti letech centrem meziná-
rodní šestidenní. Jedna z etap tohoto 
závodu se bude konat velmi blízko na-
šeho města a to na silnici spojující Debř 
a Hrdlořezy.
Popřejme tedy mnoho úspěchů všem 
třem našim závodníkům. 

Jaroslav Opolský

ŠaCHY

Šachistům Sokola 
Bakov se sezó-
na díky četným 
přestávkám (jarní 
prázdniny, Veliko-

noce) protahuje, v březnu se odehrálo 
17. 3. pouze jediné 9. kolo, kdy doma 
porazili DDM Sokol Nymburk po boji 
4,5:3,5. Poté 7. 4. jeli v předposledním 
10. kole na půdu nebezpečného Klubu 

šachistů Říčan 1925, kde se jim jako 
favoritům zápas hrubě vymkl a prohrá-
li tam 3:5. Ale i hlavní pronásledova-
telé zaváhali a tak bakovští stále drží 
o dva body první místo a stále mají vše 
ve svých rukou.
Podrobnosti jsou na webových strán-
kách http://db.chess.cz/soutez.php?-
sid=1112.

Jaroslav Záhorbenský

HáZená – ZiMnÍ HaLoVý PoHár Čr V řeVniCÍCH

V neděli 24. 3. se bakovští házenkářští 
dorostenci zúčastnili Zimního halového 
poháru ČR v Řevnicích, na který si vy-
bojovali postup na turnaji v sobotu 26. 
1. Dorostenci na turnaj odjeli značně 
oslabeni o nemocného útočníka, což 
i přes veškerou snahu celého týmu roz-
hodlo o jejich konečném umístění. Tur-
naj se hrál systémem každý s každým 
2x10minut. Sehráli celkem 6 zápasů: 
s Mostem (5:10), Tymákovem (3:10), 
Lázněmi Bělohrad (3:7), Starou Vsí 

(3:10), Řevnicemi (3:6) a Příchovi-
cemi (1:7) a to v sestavě: brána – Jan 
Fidrmuc, Václav Brzobohatý, obra-
na – Jiří Tichý, Michal Kozák, Jakub 
Samek, Marek Prchlík, Jan Hlušička, 
útok – Michal Černý, František Řehák, 
Vojtěch Petráš, Pavel Kůla a Vladimír 
Slobodzian. Dorostenci se nakonec 
umístili na 7.místě, nicméně to zname-
ná, že jsou sedmým nejlepším týmem 
v ČR.

Alena Řeháková

Finalistky 4hry zleva N. Czepielová, 
N. Homolová

LtC BakoV nad jiZerou Pořádá 
náBor dětÍ roČ. 2006, 2007, 2008
Kontakt: 
Karel Bubák tel: 723 640 482,  email:lerak.k@seznam.cz
Daniel Zemanovič - 604 833 624
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