
Zpravodaj mìsta  Bakov nad Jizerou

Duben 2002 - Kvìten 2002

Cena: 2,- Kè Vydání: duben - kvìten 2002

Jak jsme Vás ji� informovali, v leto�ním roce
byl vydán nový zákon o odpadech è. 185/2001
Sb., a v návaznosti  na nìj i novì upravený
zákon è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
kterým se stanovuje místní poplatek za  provoz
systému shroma�ïování, sbìru, pøepravy,
tøídìní, vyu�ívání a odstraòování komunálních
odpadù. Proto Zastupitelstvo mìsta Bakov nad
Jizerou  vydalo obecnì závaznou vyhlá�ku
mìsta è. 1/2001, kterou stanovilo podmínky
nakládání s komunálním a stavebním odpadem
a  Obecnì závaznou vyhlá�kou mìsta è.2/2001
stanovilo místní poplatek za provoz systému
shroma�ïování, sbìru, pøepravy, tøídìní,
vyu�ívání a odstraòování  komunálních odpadù
a to ve vý�i 400,- Kè/osobu.

Dne 14.1.2002 byl zahájen výbìr vý�e
uvedeného poplatku a to na správním odboru
MìÚ a správní odbor pro Vás pøipravil následující
pøehled o vybírání poplatku.

Ke dni 11.3.2002 bylo vybráno 1.309.400,�
Kè, bylo vydáno 1.012 známek na celý rok a 525
známek na 1. pololetí. Zároveò bylo vydáno 280
pytlù.

Èástka, kterou obèané dlu�í za vý�e uvedený
poplatek je ke dni 11.3.2002 - 181.200,� Kè.
Nebylo dosud zaplaceno za:
rekr. objekty ve mìstì (66)      26.400.-
rekr. objekty na obcích (72)     28.800.-
rekr. objekty v chatové
osadì Ostrov (32)                  12.800.-

V y b í r á n í  p o p l a t k ù  z a  s v o z  o d p a d u
182 osob s trv. pobytem
v Bakovì n.J. (5,3%)              72.800.-
101 osob s trv. pobytem
na obcích (9,7%)                    40.400.-
trv. pobyty celkem                 113.200.-

Za vzor dáváme obèany obcí Horka, Klokoèky
a Malého Reèkova, kteøí uhradili poplatek v�ichni
a v øádném termínu. Dìkujeme.

Ostatní obce si podle poètu dlu�níkù stojí takto:
obec poèet dlu�níkù Kè
Brejlov 4 osoby, t.j. 100,0 % 1 600
Velký Reèkov 3 osoby, t.j. 27,3 % 1 200
Zvíøetnice 9 osob, t.j. 26,5 % 3 600
Podhradí 11 osob, t.j. 17,7 % 4 400
Malá Bìlá 58 osob, t.j. 9,8 % 23 200
Chudoplesy 8 osob, t.j. 6,8 % 3 200
Buda 8 osob, t.j. 6,8 % 3 200

V dobì kdy, budete èíst tento èlánek bude
zahájeno vybírání a vymáhání poplatku podle
OZV mìsta è. 2/2001 s 50% pøíplatkem. Tak�e
dlu�níci budou muset uhradit poplatek ve vý�i
600,- Kè na osobu.

Øeknìte sami, není lep�í zaplatit vèas?
Upozoròujeme obèany, kteøí zaplatili poplatek

na 1. pololetí 2002, �e  termín pro úhradu poplatku
pro pololetí druhé je od 1.6.2002 do 31.7.2002.
V�em, kteøí k úhradì nového místního poplatku
za svoz TKO pøistupovali zodpovìdnì, je�tì
jednou dìkujeme.  M. Bulíøová

Jak èteme Bakovsko?
To vyplývá z tabulky, ze které se dozvíte,

kam     a kolik kusù  je do støedisek distribuováno
a kolik se jich vrátilo zpìt na mìstský úøad.
Z pøehledu je vidìt, �e �Bakovsko� se ète nejvíce
na obcích Budách a Horkách, nebo� lze skoro
øíci �co èíslo to popisné, to Bakovsko�.

Mìstský úøad touto cestou dìkuje v�em, kteøí se
o distribuci �Bakovska� starají a zaji��ují ji a bude
se sna�it, aby svými èlánky o dìní ve mìstì
pomohlo vydavateli lépe informovat obèany
a zvý�it i prodejnost místního zpravodaje.

Distribuce
     Poèet pøedaných / Poèet prodaných výtiskù

Bakov Tabák-noviny  u zastávky ÈD 200 / 176
Bakov Videopùjèovna SD Jednota 250 / 177
Bakov Trafika Trenèín   60 /   43
Bakov Drogerie MAJKA u zast. ÈD     100 /   86
Malá Bìlá Potraviny  �Vlasta�                30  / 10
Buda p. Havelka   40 /   33
Horka p.Koliá�   30 /   30
Podhradí prodejna potravin   10 /     2

J. Èermáková

Od dubna 2002 bude Bakovsko v prodeji i v
Knihovnì mìsta Bakov nad Jizerou. Chtìl bych
Vás touto cestou po�ádat o va�e postøehy,
poznatky k �ivotu na Bakovsku, èlánky, pozvánky
èi reportá�e, tak, aby se dosáhlo skuteèné
informovanosti  Vás, obyvatel Bakovska.
Bakovsko se dìlá pro Vás a nebojte se zapojit
do správy Va�eho mìsta èi osad.

V. Horák

È i � t ì n í  u l i c
Stejnì jako v pøedchozích letech, tak i letos

bude provádìt mìsto  èi�tìní ulic, které spadají
do jeho správy, tj. místních komunikací. O èi�tìní
�státních� komunikací se musí postarat jejich
správce, tj. SUS Mnichovo Hradi�tì, kterou na
její povinnost mìsto opìt upozorní.

Mìstský úøad  bude opìt informovat obèany
mìstským rozhlasem a ve vývìskách o tom, �e
byl  zahájen úklid ulic a po�ádá je, aby zametli
chodníky pøed svými nemovitostmi. �Hromádky�
pak bude postupnì   podle ulic odvá�et technická
èeta mìsta.

Stává se, �e ne v�ichni uklidí chodník ve
stejném èasovém období a potom zùstane pod
chodníkem hromádka le�et del�í dobu.

Prosíme proto obèany, zejména z málo
frekventovaných  ulic, aby na tuto skuteènost
upozornili  mìstský úøad, který zajistí nápravu.

Vìøíme, �e se nám podaøí spoleènými silami
uklidit  a udr�et mìsto  èisté.

J. Èermáková

V o d a  v y s o k á á á
V posledním vydání Bakovska jsme na první

stranì uveøejnily krátký èlánek o síle pøírody
a vody. Dnes se k tomuto tématu vracíme nìkolika
fotografiemi.

Co na nich vidíte a �e jsem si vybral ne zrovna
krásné fotografie? Je to jen ukázka, co doká�e
èlovìk udìlat. Na horním snímku vidíte �odlo�ené�
odpadky z domácnosti, které jsou v tìsné
blízkosti vody. Voda si je nakonec s sebou
nevzala, ale nesla si s sebou spoustu jiných
odpadkù. Ale proè? Podle nových zákonù si
v�ichni za sbìr a ulo�ení odpadu zaplatíme, tak
proè to vozíme
jinam? Druhá a tøetí
fotografie ukazuje
na jinou situaci:
znaèka zákaz
vjezdu a její
výsledek - nákla-
dáèek si to spoko-
jenì �plave� øekou
a cyklista se dívá...
Jinou �anci ani
nemìl... Myslíte
páni øidièi, �e je to
správné?
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ý  Schvaluje   uzavøení smlouvy o budoucí
smlouvì darovací na pozemek pp. è. 775/134  o
výmìøe 14 m2 v k. ú. Bakov n. J. mezi mìstem
Bakov n. J. a paní J. Vin�ovou do 30. 6. 2002
s tím, �e  mìsto uhradí ve�keré náklady
související s pøevodem uvedeného pozemku.

ý Schvaluje prodej èásti pozemku  parc. è. 833/
19 v k. ú. Bakov n. J.  man�elùm Fuèíkovým za
cenu stanovenou soudním znalcem.

ý Revokuje své usnesení è. 13  ze  dne  4. 6.
2001  a souhlasí s tím, aby objekt sladovny èp. 8
na st. p.è. 30  a  pp. è.  253  v  k.ú. Zvíøetice  sám
vlastník objektu pøípadný prodej uskuteènil s tím,
�e o jeho prodeji a jeho   podmínkách bude mìsto
vèas  informováno.

ý  Schvaluje  jako nájemce restaurace na
stadionì v Bakovì n. J. paní Márii Du�kovou na
zku�ební dobu 2 roky za stejných podmínek jako
v pùvodní nájemní smlouvì, a to od  1. 4. 2002.

ý Schvaluje pronájem nebytových prostor 1.
a 2. podla�í �Radnice�, Mírové nám. è. 9 a 10
Obèanskému sdru�ení DO TYL   za úèelem
poøádání kulturních a spoleèenských akcí za
podmínek stanovených nájemní smlouvou po
registraci OS DO TYL Bakov nad Jizerou, a to
od  registrace OS DO TYL Bakov nad Jizerou
nebo po jeho registraci od 1. 5. 2002.

ý Schvaluje roèní finanèní èástku do vý�e  30
000,- Kè pro zaji�tìní osobního peèovatele pro
tìlesnì posti�ené dítì do Z� Bakov n. J. v pøípadì,
�e se OkÚ - referátu �kolství nepodaøí zajistit
plné finanèní pokrytí mzdových nákladù na
osobního asistenta (vychovatele).

ý Schvaluje vyvì�ení zámìru prodeje budovy

bývalého Svazarmu na Malé Bìlé, který je
majetkem mìsta Bakov n. J. a pøilehlých pozemkù
st. è. 269    o výmìøe 193 m2, parc. è. 75/4 o vý-
mìøe 343 m2 a parc. è. 75/5 o výmìøe 606 m2

(celková výmìra èiní 1.192 m2) za tìchto
podmínek :
a)  nemovitost vèetnì pozemkù bude nabídnuta
v�em zájemcùm o stavební pozemek,
b) cena  bude  stanovena   soudním  znalcem
pový�ená  o  náklady   za   vypracování  odhadu
a pøevodu nemovitosti.

ý Schvaluje vyvì�ení zámìru o prodej domu
èp. 558 v ulici B. Nìmcové ve vlastnictví mìsta
vèetnì pøilehlého pozemku è. 663 (140 m) a è.
868/8 (219 m) za tìchto podmínek:
a) nemovitost bude prodána na demolici za cenu
stanovenou soudním znalcem,
b) osloveni budou v�ichni �adatelé o stavební
parcely,
c) v pøípadì jejich nezájmu budou osloveni
�adatelé pøímo o prodej tohoto domu.

ý  Schvaluje zru�ení závazku kupujícího
neuzavøít zástavní právo uvedeného v èl. IV.,
odst. l) kupní smlouvy è.j. Fin.: 50/99, schválené
MìZ dne 17.5. 1999 pod è. usn. 7) uzavøené
mezi mìstem Bakovem nad Jizerou a p. Zdeòkem
Krumanem, Palackého 497, Bakov nad Jizerou
dne 16. 5.  1999 a uzavøení dodatku kupní
smlouvy se zpro�tìním tohoto závazku.

ý Schvaluje hospodaøení mìsta Bakov n. J.
k 31. 12. 2001 spolu s komentáøem

ý  Schvaluje rozpoèet mìsta Bakov n. J. na rok
2002 spolu s komentáøem.

ýSchvaluje poskytnutí pøíspìvkù sportovním
organizacím dle návrhu pøedsedy finanèního

I n f o r m a c e  z  M ì s t s k é h o  ú ø a d u  B a k o v  n a d  J i z e r o u

Na finanèním odboru MìÚ mù�ete do konce
dubna t.r. zaplatit poplatek ze psù. Poplatek se
vybírá podle èl.3 § 1 obecnì závazné vyhlá�ky
mìsta 1/1997, o místních poplatcích. Ke dni
14.3.2002 byl zaplacen poplatek u 50%
evidovaných psù (z celkového poètu 702 psù).
Pro informaci Vám pøiná�íme vý�e uvedené znìní
§1 OZV 1/97.
èl. 3 § 1

P o p l a t e k  z e  p s ù
1) Poplatek ze psù platí vlastníci psù, kteøí mají
trvalý pobyt  nebo sídlo v územním obvodu mìsta,
a to ze psù star�ích 6 mìsícù.
2) Sazba poplatku èiní roènì :

- v Bakovì nad Jizerou 70,- Kè za jednoho
psa,

- v obcích Malá Bìlá, Buda, Horka, Podhradí,
Zvíøetice, Chudoplesy: 40,- Kè za jednoho psa,

- za psa chovaného v panelových a èin�ovních
domech 140,- Kè za jednoho psa,

- za ka�dého dal�ího psa tého� vlastníka se
zvy�uje o 50 %.
3) Poplatek se neplatí nebo jsou od poplatku
osvobozeni psi :

-  jejich� vlastníky jsou osoby nevidomé,
bezmocné nebo dr�itelé prùkazek ZTP/P (zvlá��
tìlesnì posti�ení s prùvodcem), a dále :

- kteøí patøí správci poplatku a rozpoètovým
a pøíspìvkovým organizacím, jejich� zøizovatelem
je obec,

- chovaných k vìdeckým úèelùm v zaøízeních
k tomu urèených,

- slou�ících Policii ÈR a speciálnì cvièených
záchranáøských a  loveckých psù, pokud mají
pøíslu�né osvìdèení.
4) Vlastník psa je povinen ohlásit správci poplatku
do 15 dnù vznik poplatkové povinnosti, v této

Usnesení z jednání Zastupitelstva mìsta Bakova nad Jizerou konaného dne 4. bøezna 2002 - výtah
výboru, který je souèástí usnesení.

ýSchvaluje úèast mìsta Bakov nad Jizerou ve
Sdru�ení obcí Mladoboleslavska s finanèní úèastí
pro rok 2002 ve vý�i 5 tis. Kè vèetnì stanov.

ý Schvaluje ve smyslu § 120 zákona è.128/
2000 Sb., o obcích ( obecní zøízení),  zøízení
osadních výborù v místních èástech obce, jejich
èleny a pøedsedy:
Buda   (poèet èlenù 4) - Franti�ek Havelka
Horka  (poèet èlenù 5) - Václav Koliá�
Chudoplesy  (poèet èlenù 5) - Alena Øíhová
Podhradí (poèet èlenù 5) - Václav Èesák
Zvíøetice (poèet èlenù 4) - Ludmila Kvapilová
Malá Bìlá  (poèet èlenù 6) - Alena Bejdáková

ý  Schvaluje pøevod smlouvy o doèasném
u�ívání  pozemku  parc. è. 353/5  v  k. ú. Bakov
nad  Jizerou  uzavøenou dne 27.  2.   1992   po
zemøelém   Jiøím  Svobodovi  na  dìdièku  Jitku
�ebrákovou (dceru).

ý  Starostka  mìsta  ukládá  èlenùm
Zastupitelstva  pøedlo�it  návrhy  plánu
investièních akcí na r. 2003-5 tak, aby  na  pøí�tím
zastupitelstvu  mohl  být  pøedlo�en  ke  schválení
rozpoètový výhled na tato období.

ý Schvaluje zbourání brány do areálu stadionu
v ul. 5. kvìtna v Podstráních.

D a l � í  i n f o r m a c e :
Od 8. do 12. dubna bude matrika z provozních
dùvodù uzavøena. Ovìøení podpisù nebo listin
provede MìÚ Mnichovo Hradi�tì nebo notáø.

Upozornìní
V souèasné dobì se v na�em  mìstì rozmohla
�móda� kradení hliníkových krytù (sukýnek) ze
sto�árù veøejného osvìtlení. Po jejich odcizení
dojde k samovolnému odkrytí vodièù kabelového
vedení  a ohro�ení �ivotù obèanù zásahem
elektrického proudu.
Mìstský úøad upozoròuje �nenechavé obèany�,
�e podává trestní oznámení na neznámého
pachatele pro kráde� a veøejné ohro�ení.

lhùtì je rovnì� povinen ohlásit ka�dou
skuteènost, která má vliv na vý�i poplatku.
5) Poplatek ze psù je majitel povinen uhradit
nejpozdìji do 30. dubna ka�dého roku za psa
evidovaného ji� v minulém roce.
6) Vznikne-li poplatková povinnost bìhem roku,
platí se poplatek ze psù takto :

- za psa pøihlá�eného do 30.6. - poplatek v
plné roèní vý�i,

- za psa pøihlá�eného od 1.7. do 31.12. -
poplatek ve vý�i 50% roèní sazby.
7) Správce poplatku vydá majitelùm psù známky
pro psy, s vyznaèením názvu obce a evidenèního
èísla psa. Majitelé psù jsou povinni zajistit, aby
psi známky skuteènì nosili. Známka je
nepøenosná na jiného psa a ztrátu nebo odcizení
je poplatník povinen oznámit do 15 dnù správci
poplatku.

A. Bro�ová

Dne 16.3.2002 byla otevøena zavá�ka pod
Vápeníkovými.
Bude v provozu ka�dou sobotu od 10 do 14
hodin. Mù�ete zde prozatím ukládat pouze ro�tí
a døíví urèené ke spálení. O mo�nosti ukládat
ostatní inertní materiál budete vèas informováni.
Ukládání je zdarma.

Sbìrné støedisko bude otevøeno v prùbìhu
mìsíce dubna. O jeho otevøení budete vèas
informováni mìstským rozhlasem a ve
vývìskách MìÚ. Ukládání bude zdarma.
Ve sbìrném støedisku mù�ete ulo�it tyto druhy
odpadu:
papír, lednice, pneumatiky, plasty, hadry,
elektrospotøebièe, televize;
nebezpeèné odpady vytøídìné z komunálního
odpadu: olejové filtry, obalový materiál
zneèi�tìný �kodlivinami, olovìné akumulátory,
suché baterie, suché èlánky, záøivky, výbojky,
nátìrové hmoty, odpadní oleje, lepidla, øedidla,
obaly od sprejù a dal�í.

J. Èermáková
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I n f o r m a c e  z  M ì Ú   a  k u l t u r a

Úprava zelenì  a �ivot-
ního prostøedí  ve mìstì

Ten, kdo prochází mìstem si jistì v�imne, �e se
u� od  brzkého jara ve mìstì nìco dìje.
Ohranièené vykopané díry v zemi  na nìkolika
místech jsou pøipraveny pro základy nových
plakátovacích ploch, které bude montovat firma
Rengl z Liberce, která obhospodaøuje
plakátovací plochy ve mìstì a v místních
èástech.
U �trojúhelníku� na køi�ovatce ulic Boleslavské
a Husovy byla vymìnìna zemina a budou
vysázeny nové rù�e. (Doufejme, �e tam
vydr�í déle ne� ty, které byly vysázeny loni
na námìstí).
V Komenského sadech byly vykáceny staré
odumøelé stromy a budou postupnì nahrazeny
novými, tak, jak se ji� stalo v ulici Tyr�ovì podél
�eleznièní trati.
Na námìstí se budete moci brzo pokochat krásou
kvetoucích tulipánù u sv. Trojice, budou osazeny
nové sloupky a øetìzy u podchodu ke �kole a na
rohu námìstí u Rýdlových.
Nové velkoobjemové odpadkové ko�e byly
umístìny u �kolní jídelny Z� a u Domu mláde�e,
dal�í budou umístìny pøed samoobsluhu na
námìstí, kde budou zároveò umístìny  nové
stojany na kola.
Dal�í úpravu lze zjistit u zdravotního støediska,
kde byla srovnána plocha pro travní porost,
upraveny záhony  a atrium mezi  budovami
støediska.
Na úpravì a údr�bì mìsta bude  pokraèováno
a o dal�ích pracích budete informováni v dal�ích
èíslech � Bakovska�.                             J. Èermáková

Stavební akce
technické èety mìsta

Pøesto, �e technická èeta mìsta má  v souèasné
dobì pouze osm  stálých pracovníkù a jednoho
na VPP, zaji��uje celou údr�bu a úpravu  a èi�tìní
mìsta a místních èástí, provádí také i úpravy
a údr�by mìstských nemovitostí.
V této dobì provádí  stavební úpravy  na budovì
bývalé samoobsluhy na Malé Bìlé.  V prostorách
prodejny vznikne  nový obèanský výbor, který
bude zároveò zázemím pro obèanská sdru�ení
v obci.
Novì zrekonstruované prostory by mìly  ji�
pøivítat volièe  pro volby do Parlamentu ÈR, které
probìhnou  14. a 15. èervna leto�ního roku.
Hodnì práce si také vy�ádá  stavební úprava
prostor po bývalé knihovnì  v I. patøe budovy
mìstské knihovny, kde by mìlo vzniknout ji�
v leto�ním roce místní vlastivìdné muzeum. Se
stavebními úpravy bylo ji� také zapoèato.

J. Èermáková

Mìstské kino Bakov
nad Jizerou

Filmy oznaèené * jsou mláde�i
nepøístupné, + vhodné pro mláde� od 12
let, zaèátky pøedstavení v 18:00 a 20:00.
 
Ètvrtek 4. dubna 2002
Pravá blondýnka   +
Letos letí blondýnky, ale pozor... Komedie USA
ze studentského prostøedí.
Nedìle 7. dubna 2002
Královský slib
Pohádka, kde slib je zákon a láska platí. Èeský
barevný film s Josefem Somrem, Klárou
Issovou a Lucii Vondráèkovou.
Ètvrtek 11. dubna 2002
Blikající svìtla   *
Opravdu ostøí ho�i vyrá�ejí do akce. Ètyøi mu�i
s ètyømi ukradenými miliony míøí do Barcelony.
Dánská kriminální komedie.
Nedìle 14. dubna 2002
Training day   +
Pøekroèení hranice zákonosti se tvrdì trestá.
A pro poldy to platí dvojnásobnì. Denzel Was-
hington v hlavní roli barevného kriminálního
filmu USA. Odpoledne se hraje ji� v 1745

hodin!
Ètvrtek 18. dubna 2002
Èerný jestøáb sestøelen   *
�li do mírové operace, èekalo je krvavé peklo.
Pøíbìh hrdinù, kteøí nepøi�li vèas. Váleèný �iro-
koúhlý barevný film USA. Odpoledne se
hraje ji� v 1745 hodin!
Nedìle 21. dubna 2002
Moulin Rouge   +
�ádné zákony. �ádná omezení. Jediné
pravidlo. Nikdy se nezamiluj. Nicole Kidmanová
a Ewan McGregor v barevném �irokoúhlém
muzikálu USA. Odpoledne se hraje ji� v 1745

hodin!
Ètvrtek 25. dubna 2002
Prci, prci, prcièky  2   *
Panictví se zbavili, touhy po sexu ne. Barevná
komedie USA
Nedìle 28. dubna 2002
Jedineèný
�Musí zabít sám sebe, aby pøe�il.� Hongkonská
hvìzda Jet Li v hlavní roli barev-ného
�irokoúhlého sci-fi filmu USA.

Telefonické objednávky na èísle 781 652.
Veèerní pøedstavení jsou mláde�i nepøístupná.
Zmìna programu vyhrazena!

Návrh na výplatu pøíspìvku
sportovním organizacím na
1. pololetí 2002

Oddíl           rok 2001/ Návrh na l.pololetí 2002

SK oddíl kopané            135.000  /  65.000
FC Total Slavík                40.000  /   20.000
Vodácký oddíl �tiky        45.000  /   20.000
LTC Bakov                      50.000  /   25.000
TJ Sokol                        295.000  / 140.000

Celkem                          565.000  /  270.000

Vá�ení spoluobèané, dovolujeme si Vás po�ádat
o jednu laskavost, ozvìte se nám na Mìstský
úøad, pokud nìkde uvidíte tøeba tento pohled na
pøeplnìné kontejnery, abychom mohli zajistit
nápravu a nedocházelo k takovýmto situacím,
jsou úplnì zbyteèné a hyzdí na�e bydli�tì.
Pøedem dìkujeme za Va�i spolupráci a tì�íme
se, �e na�e mìsto bude skuteènì krásné.

Bakovský pùlmaraton
Touto fotografií se vracíme do roku 2000, kdy se
v dubnu uskuteènil Bakovský pùlmaratón. Na
snímku vidíte recesní pojetí tohoto sportovního
zápolení a zveme Vás i na leto�ní roèník, který
se uskuteèní 13.dubna na námìstí. Doplòkovým
závodem bude bìh �ákù základních �kol ve
ètyøech kategoriích.

Rozpoèet na rok 2002 ve vý�i 53.540 tis.
Kè je sestaven jako deficitní, ale je kryt èásteènì
vlastními zdroji z fondu rezerv  a rozvoje ve vý�i
22.739 tis. Kè. Podrobný rozpoèet - jednotlivé
kapitoly a aktivity jsou k dispozici na MìÚ.
V pøí�tím vydání Bakovska se k nìmu vrátíme.

Dal�í akce na Bakovsku
5. - 7. 4.2002 organizuje Vodácký oddíl �tiky
víkend na �Ahojce�.

V úterý 30. dubna 2002 se na koupali�ti uskuteèní
akce �Pálení èarodìjnic�. A víte z èeho vychází
tento svátek? U� pøed více jak dvìmi tisíci lety, v
dobì kdy na území Èech �il národ jménem Keltové
se v tento den pálili velké ohnì, které znamenaly
pøíchod teplých dnù - teplé poloviny roku. Keltové
tento den nazývali Beltine a byl jedním ze ètyø
hlavních svátkù. První byl na konci øíjna - keltský
nový rok, pøíchod studené poloviny roku, dnes
to jsou Du�ièky. Dal�í svátek byl v srpnu, dnes
tomu øíkáme Do�ínky. Po mnoho století se tyto
svátky obmìòovaly, doplòovaly a hlavnì slavily.
Proto Vám pøejeme pøíjemné pro�ití tohoto svátku
a dr�te se, hlavnì dívky a �eny jsou navrhovány
na hranice. Zároveò bych Vás chtìl pozvat,
pokud se zajímáte o historii, veèer 30. dubna
2002 se na hradì Valeèov uskuteèní festival
keltské kultury Beltine 2002 za úèasti mnoha
skupin hrajících tradièní keltskou, irskou èi
skotskou hudbu, budou zde ukázky keltských
øemesel a druhý den, 1. kvìtna v 16:00 hodin v
muzeu Benátky nad Jizerou, je vernisá� velmi
zajímavì pojaté výstavy Hrajeme si na Kelty.
K vidìní zde bude rekonstrukce domu o velikosti
6*4 m s vybavením, nìkolik øemesel si náv�tìvník
mù�e vyzkou�et a v�e si prohlédnout a pro�ít.
Na obì �keltské� akce vás zve KELTOI, obèanské
sdru�ení, které se na nich aktivnì zapojuje.

7. kvìtna 2002 DS Tyl organizuje divadelní
pøedstavení Poprask na Lagunì.

24. kvìtna 2002 DS Tyl organizuje divadelní
pøedstavení �Vstupte� v podání pra�ských
hercù - Petra Náro�ného, Ladislava Mrkvièky a
Libu�e �vormové.

Klub dùchodcù organizuje 30. kvìtna 2002
Jarní posezení a 6. èervna 2002 Setkání èlenù
KD - Výroèní schùzi èlenù.

1. èervna 2002 v rámci Mezinárodního dne dìtí
pøijede do Bakova s pøedstavením pro dìti Milo�
Nesvadba ml.
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Pokusíme se Vám vybrat nejdùle�itìj�í investièní
akce, které jsme v roce 2001 uskuteènili:

ü Pøes letní prázdniny technická èeta
zrekonstruovala prostory bývalé �kolní jídelny,
do kterých byla  pøestìhována mìstská knihovna.
Její provoz byl zahájen v záøí. Nemusíte se ji�
trmácet do prvního patra, nebo� jak víte, knihovna
je umístìna v krásných nových prostorách
v pøízemí. Byla zde kromì poskytování
internetových slu�eb zahájena i nová slu�ba,
kopírování pro veøejnost (formát A4) a v nejbli��í
dobì zde bude instalován druhý poèítaè, jeliko�
poèet zájemcù o poskytování internetových
slu�eb stále stoupá. Náklady na rekonstrukci
a pøestìhování byly vyèísleny na 600 000 Kè.

üMo�ná je Vám známo, �e v ulici Bo�eny
Nìmcové stojí dùm èp. 558, který je v havarijním
stavu. Mìstu byl tento dùm darován vèetnì
pøilehlých pozemkù (v�e v celkové hodnotì
132.190 Kè) a je urèen k demolici.

üOd SD Jednota  mìsto zakoupilo bývalou
prodejnu na Malé Bìlé za 1.950.000 Kè.
Technickou èetou mìsta byla provedena její
èásteèná rekonstrukce (prostory souèasné
prodejny) za cca 70.000 Kè.  Prodejna
smí�eného zbo�í byla otevøena v únoru 2002.
Na úpravách dal�ích prostor, které budou slou�it

Jak jsme nezaháleli aneb co jsme pro Vás udìlali, aby se Vám lépe �ilo�
jako kulturní støedisko Malé Bìlé, pracuje té�
technické èeta mìsta. Mìly by být dokonèeny v
kvìtnu leto�ního roku, aby se zde v èervnu mohly
konat volby do Parlamentu ÈR.

üByla té� provedena rekonstrukce restaurace
na stadionu za cca 400.000 Kè. Na posledním
jednání zastupitelstva mìsta byl schválen nový
nájemce restaurace � paní Du�ková.

üUrèitì jste si v�imli, �e se rozrùstá výstavba
rodinných domù v ulici Sluneèné, kde byly
vybudovány in�enýrské sítì v hodnotì cca
1.709.000 Kè.

üNa katolický høbitov byla vybudována nová
vodovodní pøípojka v hodnotì cca 68.000 Kè,
dále pak kanalizaèní pøípojka v ulici �i�kovì
a v ulici Boleslavské k po�tì za cca 30.000 Kè.

üNová komunikace v ulici Nad úvozem si
vy�ádala náklady v hodnotì cca 973.000 Kè
a nová pì�í zóna a komunikace pod kostelem
témìø 2 miliony korun, chodníky v ulici Smetanovì
420.000 Kè

üVe mìstì bylo provedeno firmou JAZNAK
osazení trvalého znaèení komunikací v hodnotì
cca 86 000 Kè.

üKdo máte doma dìti �kolou povinné víte, jaký

byl problém se stravenkami na obìdy. Dìti je
zapomínaly doma, ztrácely je, nìkteøí jedinci je
prostì na obìdy ani nenosili. Proto byl pro
potøebu �kolní jídelny Z� zakoupen poèítaèový
snímaè stravného v hodnotì cca 93.000 Kè, který
zajisté usnadnil kontrolu strávníkù a dìti ji� nemusí
pøemý�let, kam �e si tu stravenku zalo�ily, jestli
si ji vùbec z domova vzaly ��

üMìsto zakoupilo pro svou potøebu víceúèelový
automobil Magma (Multicar) v hodnotì 1.063.718
Kè.

üV èp. 44 Malá Bìlá bylo vybudováno sociální
zaøízení, aby se omezilo �íøení infekèních nemocí
a ze stejných dùvodù byla vybudována i jímka
u èp. 4.

üV obci Buda byla provedena rekonstrukce
místního rozhlasu  a rekonstrukce veøejného
osvìtlení v hodnotì cca 370.000 Kè.

üNezapomnìli jsme ani na na�i zásahovou
jednotku SDH Bakov n.J., její� èlenové vykonávají
velice záslu�nou a obìtavou práci nejen pøi
ha�ení po�árù. Byla zakoupena elektrocentrála
v cenì 66.917 Kè a po�ární vùz v hodnotì
1.680.489 Kè, který bude veøejnosti slavnostnì
pøedstaven v kvìtnu leto�ního roku.

M. Bulíøová a A. Bro�ová

Jak se stavìlo v roce 2001 v Bakovì
nad Jizerou  a pøilehlých obcích

Odbor výstavby  a �ivotního prostøedí MìÚ v Bakovì nad Jizerou
Vás seznamuje s tím, �e v roce 2001 bylo vydáno stavebníkùm celkem
239 rozhodnutí. Z toho 15 rozhodnutí o umístìní stavby, 148
stavebních povolení,  pøièem� bylo vydáno  9 stavebních povolení na
novostavbu rodinných domù, 5  stavebních povolení na pøístavbu       a
nástavbu, kde vznikla nová bytová jednotka, dále 51 stavebních povolení
na vybudování in�enýrských sítí.  Jednalo se  hlavnì o plynovodní pøípojky,
zejména v obcích Nová Ves a Bítouchov, které stavebnì spadají pod
ná� Odbor výstavby a �P Mìstského úøadu v Bakovì nad Jizerou.
Ostatní stavební povolení byla vydána na stavební úpravy rodinných
domù, staveb gará�í, hospodáøských objektù, bazénù, dále na úpravy
nebytových prostor objektù,  jejich� vlastníky jsou právnické osoby.

Nemalou èást stavebních povolení tvoøily investièní akce provádìné
mìstem Bakov nad Jizerou, jako  napø. ústøední vytápìní v budovì bývalé
�kolní jídelny � (nyní knihovna), úprava povrchu vozovky v ul. Nad
Úvozem, pøístavba soc. zaøízení v èp. 44 Malá Bìlá, výstavba domu
s peèovatelskou slu�bou, stavební úpravy bývalé prodejny smí�eného
zbo�í  SD Jednoty na  Malé Bìlé,  kde se vytvoøila nová prodejna smí�eného
zbo�í a  v souèasné dobì se provádí spoleèenská místnost.

Dále bylo vydáno 76 kolaudaèních rozhodnutí, z toho  5
novostaveb rodinných domù, 5 nových bytù vzniklých pøístavbou,
nástavbou nebo vestavbou stávajících rodinných domù. Ostatní
kolaudaèní rozhodnutí byla vydána na rùzné stavební úpravy  provedené
v rodinných domech, staveb gará�í, bazénù, hospodáøských objektù

a nebytových staveb provádìných
mìstem a právnickými subjekty.  Mezi
nejvìt�í kolaudované stavby roku 2001
patøila kolaudace novostavby výrobní haly
vèetnì administrativní budovy firmy
FAURECIA EXHAUST SYSTEMS, s.r.o.,
v k.ú.  Horka,  která se zabývá výrobou
výfukových zaøízení pro osobní automobily.
Na provádìní men�ích stavebních úprav,
udr�ovacích prací a drobných staveb bylo
vydáno celkem 83 ohlá�ení, které se
zejména týkaly výmìny oken stejných
rozmìrù, výmìny støe�ní krytiny, výmìny
oplocení, drobných staveb do 16m2
a oprav vnitøních a vnìj�ích omítek,
zateplení fasád  vèetnì úpravy terénu s

pokládkou zámkové dla�by.  N. Kameníková

R o z h o v o r
Pøi pøípravì tohoto vydání jsme se zeptali pøedstavitelù mìsta na nás-
ledující tøi otázky:
Jak osobnì hodnotíte rok 2001?
starostka: �Myslím, �e hodnotit na�i práci by mìli spí�e obèané. Chci
jen øíct, �e rok 2001 byl po ekonomické stránce pro nás tì��í ne� roky
minulé, kdy jsme mìli mo�nost èerpat pøíspìvky od OkÚ. V loòském roce
mìsto �ádný pøíspìvek neobdr�elo, naopak rozpoèet mìsta byl zkrácen
o témìø 11 milionu korun a ve�keré investièní akce jsme  hradili tak øíkajíc
z vlastní kapsy. Bohu�el tomu ani v leto�ním roce nebude jinak.�
místostarosta: �Z mého pohledu a doufám, �e i z  pohledu na�ich
obèanù, vyzní hodnocení loòského roku kladnì.  Je pravdou, �e ne v�dy
se dá v�em obèanùm 100% vyhovìt. Vìøím, �e to, co jsme nestihli
v loòském roce, bude zdárnì dokonèeno v roce leto�ním.�
Jakou zajímavost vyzdvihnete?
starostka: �Tì�ko urèit, která z akcí byla nejdùle�itìj�í, proto�e mnohdy
akce men�ího charakteru je pro obèany mnohem dùle�itìj�í ne� ta, která
zabere spoustu èasu a stojí spoustu penìz.�
místostarosta: �Jednou ze zajímavostí je pro mì ta skuteènost,  �e
s minimálním poètem pracovníkù technické èety mìsta byly vybudovány
takové akce, které v minulosti vykonávaly velké stavební firmy, napø.
vybudování nové mìstské knihovny po bývalé �kolní jídelnì Z�,
rekonstrukce bytù v majetku mìsta, apod. Vìøím, �e tato skuteènost
bude kvitována �irokou veøejností na�eho mìsta.�
Co chystáte na leto�ní rok?
starostka: �Nejdùle�itìj�í akcí  leto�ního roku by mìlo být zahájení
výstavby domu s peèovatelskou slu�bou a plynofikace obcí Buda
a Chudoplesy a otevøení nového místního
vlastivìdného krou�ku po bývalé
knihovnì.�
místostarosta: �Kromì toho, co ji�
zmínila starostka mìsta, chystáme v
leto�ním roce údr�bu na�ich komunikací
ve vìt�í míøe ne� tomu bylo v loòském
roce, likvidaci èerných skládek v okolí
na�eho mìsta, vybudování nového
vodovodu v obci Zvíøetice, roz�íøení
zelenì ve mìstì a mnoho dal�ích akcí.
Na závìr bych chtìl øíci, �e pokud se
obèané chtìjí dozvìdìt více o tom, co se
ve mìstì chystá, mají mo�nost zúèastnit
se zasedání zastupitelstva mìsta, které
se koná pøibli�nì ka�dé 3 mìsíce, èíst
informace ve vývìskách, na internetu
nebo ve zpravodaji �Bakovsko�.
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V nedìli 5. záøí 1869 bylo v hostinci Josefa Hály
na rohu námìstí plno. V ulicích mìsteèka
panovalo nehorázné vedro. V�ak starý Havlík,
co bydlí vedle fary, pravil, �e na �kolním teplomìru
rtu� vylezla na 32° R. Schválnì si tam za�el, i
kdy� musel pøekonat staré, vìkem u� rozvalené
schody pøed bo�ím stánkem. I pan uèitel Tondr to
potvrdil. Spoleènost nedìlních ��tamgastù�
zasedala u starého Hály kolem svého stolu
v rohu místnosti. V koutì na lavici pod køí�kem
s pnoucím Kristem starý Havlík, vedle nìj soused
Vojtìch Èerný od Hejtmanské ulièky, naproti
nìmu Franti�ek Èumpelík z Veselské ulice a místo
na lavici u okna zabíral podsaditý Frencl, soused
z vedlej�ího domu. Jen �idle v èele stolu dosud
zela prázdnotou. V�ak její nájemce mìl je�tì chvíli
èas. chodíval toti� po léta ka�dou nedìli co nedìli
pøesnì o ètvrté. Døíve ani minutu. Osazenstvo
stolu si u� na jeho zpùsoby zvyklo, a tak ho nijak
nepostrádalo. Koneènì se otevøely dveøe a
v nich stál drobný staøík, který uctivì pøítomné
pozdravil svým známým �Pochválen buï Pan
Je�í� Kristus!�. Hosté mu zpùsobnì odpovìdìli
a více si ho nev�ímali. �oural se k rohovému
stolu mezi své pøátele. Nový pøíchozí byl starý
Jan Velich, písmák, seètìlý èlovìk, mluvící
nìmecky jako èesky, ve mìstì vá�ený. Inu býval
mìstský kon�el, který pøed èasem prodal setníku
Hálovi dùm na námìstí a za jeho tr�bu si poøídil
men�í stavení èp. 95 ve Veselské ulici. Jeho
pøíchodem o�ivl hovor u stolu na�ich �tamgastù.
Soused Èumpelík sdìloval spoleènosti svých
pøátel, �e za�el dopoledne k haltýøi Na Zbábì
pod jeho stavením. Vìru podivil se, spí�e podìsil,
kdy� spatøil, �e v nádr�i se dr�í vody sotva po
kotníky. Ostatní se pøidávali: �Vìru sucho, velké
sucho. Otavy za nic letos opìt nestojí.�
Jan Velich si nacpal svou sváteèní fajfku a zapálil.
Slastnì vypou�tìl obláèky dýmu do pùnebí nad
stolem. Chvíli naslouchal, do øeèi nikomu
nevstupoval a navenek vydával souhlas
kývnutím hlavy. teprve slova souseda Èumpelíka
ho silnì zaujala, a tak mu nedalo, aby se nepøidal:
�Chraò nás Pán Bùh pøed ohnìm! Dnes o rorátech
jsem s dovolením kostelníka zapálil svíèku u sochy
sv. Floriána v na�em kostele.�
�Jen aby nám pomohl,� ozval se starý Havlík,
�klá�terský panský pivovar také neuchránil a pøed
mìsícem vyhoøel.�
�Pán Bùh nás ochrání,� pravil s pøesvìdèením
pobo�ný Velich. �Vytrpìli jsme si od války
v �esta�edesátém u� dost. zdupaná pole a louky
od pruských vojákù nevydala poøádnou úrodu
ani pøedloni. A v loni? Takové sucho za svùj �ivot
témìø nepamatuji. Zase se nic kalého neurodilo.
Ba ani trávì se nevedlo, otava nebyla skoro
�ádná. V�ak nìkteøí sousedi nemìli zjara co dát
dobytku. A nikdo nám nepomohl. Ani vláda, od
které jsme èekali, �e sleví na pozemkových
daních, jako to uèinila v roce pøede�lém v Uhøích,
kdy� tam uhodila podobná sucha. A navíc jim
ustoupila a dala jim samostatnou vlastní vládu. A
co nám, Èechùm? I kdy� jsme k Rakousku loajální,
nic nám z na�ich práv nedali, ba ani ty danì
neslevili. Prý sucho není pøírodní pohroma.�
�V�ak u nás si státní úøedníci vymáhali zaplacení
daní za pøítomnosti vojákù!� vstoupil do jeho øeèi
Havlík.
Potom pøi�la øeè na tábory lidu, které se konaly
v èervenci na Mu�ském a o dva týdny pozdìji
na Horce u Bìlé. Vlastenci by se je�tì více
rozhovoøili, kdyby �enkýø nezavøel okna. bylo to
znamení, �e si nepøeje, aby se v hostinci mluvilo
o politice. Nikdo neví, kdo mù�e pod okny
poslouchat.
�V�ak ani letos to nebude s úrodou jinak,� pøidal
se do hovoru Vojtìch Èerný. �Prudký liják v konci

kvìtna témìø znièil vymetané �ito, tak�e polehlo
a z úrody nebude nic. Jen senám to prospìlo.
V létì opìt ani nekáplo. Otavy narostly jen
nìkomu. Ba, je to bída,� vzdychl si a usrkl ze
svého poháru.
�Pánu Bohu zapla� za to, co se staèilo urodit,�
uspokojoval své sousedy Havlík. �My u� máme
v�echno sklizeno a svezeno do stodoly.�
�Na�im je�tì zbývá otava, sousedovi
Ko�áteckému pár panákù �ita od Ha�kovské
cesty v polích Na Holi,� oznamoval Velich.
Tý� potom pøátelùm sdìloval, co stálo nové
oplechování na báni kostela i na kolik pøi�la
sanktusová ví�ka nad presbytáøí.
�Máme teï kostelíèek jako klícku upravený,�
pochvaloval si Èerný, který tam pomìry dobøe
znal, nebo� byl èlenem literáckého bratrstva.
I u sousedního stolu se bavili o velkém suchu.
�efèík tam vypravoval, �e dneska to ne�lo ani
sáhnout na do�kovou støechu, jak byla rozpálená.
Jen prý chytnout. A na �indelovou zrovna tak,
pøidával se druhý.
�Hoøí! Hóóøí!� vtom se neslo podveèerní ulicí.
�Lidièky, pomozte! U Rame�ù zapálilo!�
Ne� se je�tì rozlehlo zoufalé volání, staèil se
je�tì starý Velich podívat na své kapesní hodinky.
Bylo právì �est.
Deset dvanáct hostù, kteøí trávili nedìlní podveèer
v Hálovì hostinci, vybìhlo zdì�enì na ulici. Starý
Velich, sotva dechu popadaje, se doklopýtal ke
svému stavení. U� na první pohled vidìl, �e je
zle. Lidé vyvádìli krávy a kozy, vyhánìli drùbe�
ze svých dvorkù a mnohé sousedy napadlo
vynést nejcennìj�í vìci ze svých pøíbytkù.
�Zachraòte staré a nemocné!�, køièel nahlas
setník Hála. Vítr se prapodivnì stáèel. V nìkolika
minutách se oheò roz�íøil na Netopilovo a
�efèíkovo stavení a pøe�el i na druhou stranu
k veselské stranì. Tam u� hoøí u Zimy, Fibingera
i Franti�ka Turka. Zoufalí lidé se sna�í strhávat
do�kové i �indelové krovy, ale nic to není platné.
Nenasytný oheò zuøivì stravuje domovní stavení
i stodoly, kolny a chlévy. Neuklizená sláma po
nedávném mlácení je mu nejlep�í potravou. Hoøí
rákosová �karedina, kterou si hospodynì
skládaly k plotù, aby ji mohly v zimì pou�ít na
zátop, i dosud nerozbalené do�ky orobince. V pùl
hodinì je celá severozápadní èást mìsta
v jednom plameni. Kostelní zvony bijí na poplach.
K ha�ení se sbíhají lidé i z dal�ích ulic. Z okolních
vsí pøijí�dìjí koòské povozy s voznicemi
naplnìnými vodou. Koèí rychle odpøahají, aby
se jim konì nespla�ili. Sousedé, k jejich� domùm
po�ár je�tì nedosáhl, se sna�í polévat støechy
vodou. Ale v�e je marné. Mladý Tondr, syn zdej�ího
uèitele vylezl na støechu �koly a provazem k sobì
pøitahuje kbelíky, je� mu tam vysílá jeho otec.
Bylo to nebezpeèné. Budovy v jeho okolí hoøí.
V jednom ohni je sousední Englerova chalupa,
kostel, fara i Havlíkovo stavení. Nièivý �ivel
postupuje dál do podkostelí. Mohutný kouø se
valí nad mìsteèkem. Mladý Ferdinand Tondr není
pro kouø ani vidìt, �patnì se mu dýchá. Nesmírný
�ár z okolních stavení mu spaluje èelo i tváøe.
Ale on neustává a neúnavnì polévá støechu,
která jako jediná je v mìsteèku pokryta cihlovými
ta�kami. Jeho otci se podaøilo uhasit døevìný
plot stojící u farní zahrady. �kola je zachránìna!
Av�ak ostatních 112 domù s jejich hospodáøským
zázemím podlehlo po�áru. V dolní èásti mìsteèka
se po�ár zastavil u Bìlské ulice, pøes ní se u�
jeho plameny nedostaly. Anna Hahnová z èp. 47
na rohu Bìlské ulice pod kostelem byla ranìna
mrtvicí, kdy� po�ár zachvátil i její stavení. Do
poslední kolny vyhoøela celá stará èást Bakova.
Ani domy v horní èásti Veselské ulice nezùstaly
bez pohromy. Levá strana od námìstí padla ohni

zúplna a� k poslednímu stavení Habovských, na
druhé stranì ulice shoøely domy poèínaje
Horeckou ulicí a konèe obecní pastou�kou u
tehdej�í �utrovny v dne�ních Komenského
sadech. Ostatní èást pravé strany blí�e k námìstí
zùstala ohnìm nedotèena. I v horní èásti si po�ár
vynutil svou daò na lidských �ivotech. Josef
Krejbich z èp. 125 druhý den po po�áru zemøel i
s man�elkou. V prùbìhu nìkolika málo hodin se
z chudého mìsta stalo �ebrácké sídli�tì. Nová
kostelní vì� se propadla, zvony pukly.
Z opu�tìných spáleni�� zbyly jen pahýly
ohoøelých komínù a tu a tam polorozpadlé zdi.
Celkem 300 rodin se najednou ocitlo bez pøístøe�í,
ale ne bez pomoci. Z Mladé Boleslavi, Mnichova
Hradi�tì, Kosmonos, Bìlé i z dal�ích okolních
vsí po více ne� deset dní docházely potraviny,
které byly rozdìlovány na hlavu podle
domácností. Hrabì Vald�tejn poskytl vedle svého
penì�ního pøíspìvku 1026 zlatých té�
desetiprocentní slevu pohoøelým, kteøí se byli
schopni zaruèit, �e splatí tøeba i na splátky øezivo
z jeho lesù, které potøebovali na renovaci svých
nových pøíbytkù. Po tisíci zlatých pøispìl i
habsburský dùm a baron Leitenberger
z Josefova Dolu, více dali v nìkolika postupných
polo�kách jen Národní listy (1332,20 zlatých).
Dary pøicházely do Bakova pøímo nebo
prostøednictvím sbírek okresního hejtmanství.
Celkem pohoøelému mìsteèku pøispìlo 629 dárcù,
jednotlivcù, mìst, vesnických obcí i podnikatelù,
z rùzných míst na�í vlasti, ba i z celého
Rakouska. Na jaøe 1871 na bakovské radnici
spoèítali, �e se se�lo na darech 21 924 zlatých.
Kromì toho nìkteré obce darovaly obilí v celkové
cenì 1520 zlatých. Od rùzných poji��ovacích
ústavù se do mìsteèka dostalo 37 642 zlatých.
Pøesto souèet ve�kerých pøíjmù 61 087 zlatých
nestaèil pokrýt ani polovinu odhadnuté �kody
zpùsobené po�árem èinící 163 593 zlatých.
Bakováci se vzchopili a nezoufali. za obdr�enou
finanèní podporu si zajistili stavební materiál,
který museli dová�et leckdy i zdaleka, a zaèali
stavìt. Mìsto dalo vymìøit v�ude v ulicích pøímou
stavební èáru, podle které poèaly rùst nové
pøíbytky. jen nìkteøí stavebníci trvali na svém
pùvodním místì, i kdy� jejich domovní prùèelí
zasahovalo výraznì do ulice. Mìstská správa
v�ak byla nesmlouvavá a trvala na svém. V�ichni
se museli podøídit.
Po létech usilovné práce Bakov svítil novotou
svých vystavìných domù. Stálo to v�ak mnoho
úsilí a odøíkání. Nìkteøí domkáøi platili své dluhy
a� do smrti. Ale mìsto �ilo. Velkou radost z toho
mìl i starý Velich. Tenkrát pøi po�áru se modlil za
spásu svého majetku i celého mìsta. Pro svou
starobu u� nevìøil v jeho vzkøí�ení. A pøece se
toho doèkal. Nové pøíbytky, i kdy� skromné, jsou
v�ak mnohem krásnìj�í ne� staré døevìnice
s do�kovými støechami. Co to stálo slz, utrhování
od úst, potu a tvrdé práce! teprve po dlouhém
èase se znovu zaèali staøí pøátelé scházet ve
své oblíbené hospùdce. Vedle øeèí o drahotì,
úrodì èi postupu stavebních prací pøi�la jednou
øeè i na pùvodce po�áru. Nikdo z nich nemìl
odvahu oznaèit veøejnì �háøe, i kdy� si to v�ichni
mysleli. Ani úøední komise nic nezjistila. jen starý
Havlík jednou utrousil, �e oheò mìl na svìdomí
osmiletý Rame�ùv synek Pepík, který byl
nezdárnì vychováván a èasto si hrával se
zápalkami. Rodièe o nìj pøíli� nedbali. Ale kdoví?
Ani po dlouhých létech nevy�la pravda najevo.
Mìsteèko se pozvolna dostávalo do svých
starých kolejí. Av�ak na zlovìstný po�ár nikdo
dlouho nezapomìl.

PhDr. Vladimír Bednáø



6                  Duben 2002 - Kvìten 2002

Bakovsko: registrováno na Ministerstvu kultury ÈR pod èíslem E 13365
Vydává Mìstský úøad Bakov nad Jizerou ve spolupráci s Informaèním centrem pro mláde� v Mladé Boleslavi (ICM - KELTOI, obèanské sdru�ení).
MìÚ Bakov nad Jizerou, Mírové nám. 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, tel.: 0329/ 78 15 00; www.bakovnj.cz; e-mail: info@bakovnj.cz; IÈO:237418
ICM, Staromìstské nám. 1-Hrad, 293 01 Mladá Boleslav; tel.: 0602/ 34 09 91; www.keltoi.cz; e-mail: icm@keltoi.cz; IÈO: 70898197
Vychází v nákladu 1 000 ks, cena 2,- Kè dne 1.4.2002. Pøí�tí vydání 1.6.2002, uzávìrka pøíspìvkù je k 15.5.2002.

K u l t u r a  a  s p o r t  n a  B a k o v s k u

Zaèátek dvacátého století je více ne� osobitý.
Kdy� pominu pøíznaèné zkracování sukní, je to
pøedev�ím nástup sportu do ka�dodenního
�ivota. Okolo roku 1925 mìl Bakov nad Jizerou
asi 3000 obyvatel. Ne v�ichni byli naklonìni
provozování prostných cvièení v Sokole, který
byl v Bakovì ustanoven roku 1885 a jeho�
budova pochází z roku 1926, nebo DTJ, která si
do roèníku svého vzniku mù�e pøipsat rok 1907.
Nad�enci, pøedev�ím z øad studentù, nachází
své zalíbení ve zcela jiných druzích sportu.
Nìkteøí z nich neskrývají svùj obdiv ke kopané,
jiní v èeské házené èi tenisu. V�ichni tito nad�enci
musí mít svùj �Domov�. Ten nacházejí v hostinci
U Èeské Koruny, jeho� majitelem je pan Novotný.
Právì zde dochází v roce 1912 k ustanovení
�Sportovního krou�ku v Bakovì nad Jizerou�,
který je v roce 1914 pøejmenován na SK Bakov
nad Jizerou. Za první høi�tì slou�ilo námìstí, luka
u  Jizery a ostatní volné prostory. Tak se vlastnì
stalo bakovské námìstí kolébkou sportovního
�ivota ve mìstì.
My�lenka ustavit v Bakovì  tenisový klub se rodí
na jaøe roku 1927. Byl zde pøedev�ím pøíklad
Tenisového klubu v Mladé Boleslavi a zku�enosti
studentù ze støedo�kolských her. Na Mikulá�ské
studentské zábavì tého� roku dochází k
ustanovení pøípravného výboru tenisového
klubu, do jeho� èela byl zvolen MUDr. Branda.

Na ustavující schùzi dne 11. bøezna 1928
pronesl pan uèitel Hema památná slova: �tenis  v
Bakovì zakládáme, abychom dali pohyb na
zdravém vzduchu tìm, kteøí jej potøebují a jiný
sport provádìti nemohou�.

Tenis se dá hrát pouze na kurtech. Pro jejich
umístìní v�ak bakovská radnice dlouhou dobu
nenacházela místo. Východiskem z nouze se
stal pronájem drá�ního pozemku, na kterém byl
vybudován první opravdový tenisový kurt ve
mìstì. Byl slavnostnì otevøen 19. kvìtna 1929.
Pohled na hráèe byl spí�e humorný. Mnozí z nich
dr�eli tenisovou raketu prvnì v �ivotì. Ale ani
tato skuteènost jim nezabránila v tom, aby se v
roce 1930 L.T.C. Bakov neslouèil s SK Bakov n.
J. Zároveò se stává èlenem Severoèeské �upy
law-tenisové a tím i úèastníkem pravidelných
mistrovských soutì�í.

Vra�me se v�ak do úplných zaèátkù tenisu
v Bakovì. Jména, která u této pøíle�itosti uvádíme,
jsou ji� v nìkterých pøípadech dávno
zapomenutá. Vedle MUDr. Brandy to jsou pánové
Blahout, Havlík, Turek, Miler, ��astný a dámy
Brandová, Nìmcová, Èapková. První zápas byl
sehrán dne 20. dubna 1930 proti Mladobo-
leslavskému LTC a 11. kvìtna tého� roku
následoval první �Mistrák� proti tenisovému
krou�ku dùstojníkù z Milovic.

Skuteèností zùstává, �e bakovský tenis si
vydobyl svoje místo na slunci. V pováleèných
letech. Pøedev�ím to jsou hráèi a hráèky startující
pod hlavièkou Lokomotiv Bakov. Z nich namátkou
pøipomínám pány Kunu, Brebise, ��astného,
Bubáka, Horváta, Stejskala, ing. Cibulku,
Zoufalého, Studnièného, Ha�ka, Malinu, ing.
�imona a dámy Bubálkovou, ing. Cibulkovou, ing.
Gregorovou, Votoèkovou a dal�í.Tento výèet by
byl velmi obsáhlý a tak se omlouváme tìm, jejich�
jméno není uvedeno, aè se zaslou�ili o rozvoj
bakovského tenisu. Tenisový areál, který má LTC

Bakov n.Jiz. v bezplatném pronájmu od mìsta,
byl vybudován na pøelomu padesátých a �e-
desátých let v akci �Z�. V roce 1990 se LTC
Bakov vrací ke svému pùvodnímu názvu a nás-
lednì mìní i jeho výbor. Zmìna je logickým
dùkazem vývoje a zmìny.

Z poslední doby bych chtìl pøipomenout
bøezen roku 2000, kdy nás postihla poprvé za
celou historii klubu povodeò takové rozsahu, �e
nám to dalo veliké úsilý zprovoznit dvorce vèas
do zahájení soutì�í.

Pøesto�e ná� klub nepatøí co do poètu èlenù
k nejvìt�ím, mù�e se pochlubit výsledky na�ich
hráèù, o kterých by se nìkterým  klubùm mohlo
jenom zdát. Dlouhodobá práce s mláde�í se
vyplácí a v tom je záruka pro budoucnost na�eho
klubu.

Výsledky na�ich hráèù,  tj. mlad�í �áci, star�í
�áci a dorost v okresních pøeborech 2000, 2001
v konkurenci velkoklubù  Ml. Boleslavi, Benátek
n. Jiz., Mnichova Hradi�tì, jsme uspìli
následovnì:
Naïa Kollátorová 6x první, 3x druhá
Martin Knápek 1x první, 1x druhý, 1x tøetí
Jiøí Vávra 2x druhý
Jaroslav Chala� 1x druhý
Jan Vlachovský 2x tøetí

Na celostátních  turnajích kategorie B a C v
loòské sezonì jsme získali 8x první , 10x finále,
6x semifinále. Nejvìt�í podíl na úspì�ích má
Naïa Kollátorová, která je hodnocena v kategorii
star�ích �ákyò krajského �ebøíèku ètvrtá, na
celostátním 105.

Na�e dru�stvo dorostu obsadilo v krajské
soutì�i druhé místo. Slo�ení dru�stva: Chala�,
Knápek, Vávra, Uhlíø, Dolenský Miroslav,
Dolenský Martin, Vlachovský, Kollátorová,
Podzimková. Cílem tohoto  dru�stva je pro leto�ní
sezonu postup.

V tenisové pøípravce, kterou ná� klub
zaji��uje  je  15 dìtí. Zde se objevují hráèi, kteøí
zanedlouho doplní na�e mláde�nická dru�stva.

Lze si jen pøát, aby souèasný trend vydr�el,
aby na�i hráèi i hráèky i nadále �íøili dobré jméno
na�eho klubu a mìsta, které spolu s dal�ími
sponzory Emerge, Faurecia, Autobazar Øepov,
Sun se nepøímo podílejí na jejich výsledcích.

Karel Bubák

Aktuálnì z LTC:
od 9. bøezna 2002 jsme zaèali s  brigádami na
úpravu dvorcù po zimì a ji� 17. bøezna byli
èásteènì zprovoznìny první dva dvorce a padl
�první výstøel�. Pokud dovolí poèasí oèekáváme
plné otevøení kurtù koncem bøezna. Není naè
èekat, proto�e ji� 27. dubna zaèínají soutì�e
dru�stev a je tøeba se pøipravit. První utkání doma
v Bakovì odehrajeme 4. kvìtna. Rád bych tímto
srdeènì pozval v�echny pøíznivce tenisu v
Bakovì, aby nás pøi�li podpoøit.

Termíny zápasù v Bakovì:
dospìlí:

4.5.2002  TK Karbo Benátky n/Jiz.
1.6.2002 SK Mìlník �B�

dorost:
5.5.2002  TK Mnichovo Hradi�tì
2.6.2002   LTC Hou��ka

�áci:
18.5.2002 LTC Hou��ka

Pøedstavujeme -  LTC Bakov nad Jizerou

V ý z v a
o r g a n i z á t o r ù m

Vá�ení organizátoøi akcí, dovoluji si Vás po�ádat
o poskytování informací o Vámi poøádaných èi
chystaných akcích, tak abychom mohli informovat
�irokou veøejnost. Jedná se o Va�i prezentaci
na Vámi poøádanou akci, proto budete-li mít zájem
po�lete informace na adresu:
Informaèní centrum pro mláde�, Staromìstské
nám.1-Hrad, 293 01 Mladá Boleslav nebo lépe
na icm@keltoi.cz, pøípadnì volejte na tel.: 0602/
340 991 pan Horák. Pøedem dìkujeme.

Prodejní akce v Bakovì
nad Jizerou

V Bakovì nad Jizerou se v pøí�tích mìsících
uskuteèní následující prodejní akce. Místem
konání je v�dy sál kina.

Pondìlí 8. dubna 2002  9 - 17 hodin - textil
Úterý 9. dubna 2002 9 - 17 hodin - obuv
Pondìlí 15. dubna 2002 10 - 17 hodin - obuv
Úterý 16. dubna 2002  9 - 17 hodin - obuv
Ètvrtek 25. dubna 2002 10 - 17 hodin - textil
Ètvrtek 16. kvìtna 2002 10 - 17 hodin - obuv
Ètvrtek 30. kvìtna 2002 9 - 17 hodin - obuv

Pozvánka na slavnost
hasièù

Sbor dobrovolných hasièù a mìsto Bakov
nad Jizerou Vás v�echny srdeènì zve  na
slavnost, která se uskuteèní u pøíle�itosti pøedání
repasovaného hasièského vozu zn. Tatra 815
zásahové jednotce SDH Bakov nad Jizerou  pro
záchranu  �ivotù a majetkù  obèanù  a potøeb
mìsta.

Slavnostní pøedání se uskuteèní na svátek
sv. Floriána - patrona hasièù,  tj. v sobotu 4.
kvìtna 2002  od 14.00 hodin na bakovském
námìstí.

Veèer se k této  pøíle�itosti bude konat v sále
�Radnice�  od 20.00 hodin taneèní zábava.

SK Bakov nad Jizerou,
kopaná

Vás co nejsrdeènìji zve na Memoriál Václava
Oplta, který se uskuteèní ve støedu 8. kvìtna
2002. Zahájení - slavnostní výkop - bude v 8.30
hod. Turnaje se zúèastní 6 �ákoských dru�stev.
Tak jako ka�dým rokem i letos bude pro Vás
zaji�tìno obèerstvení v restauraci na stadionì.
Tì�íme se na Va�i hojnou úèast.

Divadelního sdru�ení Tyl
Dne 23. bøezna 2002 probìhla první ustavující
Valná hromada Divadelního sdru�ení Tyl. Tímto
se bakovské ochotnické divadlo stalo
samostatnou institucí, která  bude ve mìstì
provozovat amatérské divadlo a organizovat
kulturní a spoleèenské akce v sále Radnice.
Tì�íme se na spolupráci se v�emi spolky
a organizacemi ve mìstì.


