
které ve smyslu § 103, odst. 5, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozděj�ích předpisů,  svolává starosta města. Zasedání se bude konat

VE  STŘEDU  15. ŘÍJNA  2003  VE  STŘEDU  15. ŘÍJNA  2003  
OD  17 HODIN NA  RADNICI.OD  17 HODIN NA  RADNICI.

Zahájení.
Schválení programu.
Schválení ověřovatelů zápisu a usnesení.
Volba návrhové komise.
Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného dne
3.9.2003.
Zpráva o činnosti rady města  od posledního zasedání zastupitelstva, tj. ze dne
8. a 24. 9. 2003.
Schválení příspěvku TJ Sokol Bakov nad Jizerou.
Schválení rozpočtových opatření. 
Revokace usnesení č. 26  ZaM ze dne 3.6.2002 (rozpočtový výhled).
Schválení rozpočtového výhledu na r. 2004 - 2006.
Schválení kupní a darovací smlouvy na plynovod na Malé Bělé Středočeské
plynárenské, a. s., Praha 4.
Schválení dočasného u�ívání pozemků  na zahrádku na pozemcích  pp.č.
765/4  a 765/98 v k. ú. Bakov nad Jizerou. 
Schválení výsledků nabídkového řízení a uzavření kupní smlouvy na budovu
bývalého Svazarmu v k.ú. Malá Bělá na pozemku parc. č. st. 269 a pozemky
75/4 a 75/5 s  nejvy��í nabídkou, tj. 480 000,- Kč.
Revokace usnesení  č. 17 (ze dne 3.9.2003) - vyvě�ení záměru výkupu části
pozemku pp. č. 618/1 v k. ú. Bakov nad Jizerou.
Schválení prodeje transformátoru na koupali�ti Středočeské energetické za
podmínek stanových městem (usn. ZaM č. 21 z 3. 9.2003).
Projednání mo�nosti budoucí hromadné či řadové zástavby v lokalitě za
�kolou. 
Schválení dohody o podmínkách pro dal�í postup prací při odprodeji části
621/14 a zřízení věcného břemene na st. 285 (usn. ZaM č. 14 ze dne
25.6.1998).
Schválení výkupu pozemků nutných k vybudování chodníku na Malé Bělé,
celý pozemek  389/7 o výměře 212 m2,  část pozemku p. č. 448/3 (Jizera), 
část pozemku pp. č. 408 (silnice) a bezúplatný převod pozemku pp. č. 389/6
o výměře 1475 m2 od státu.
Schválení  OZV č. l/2003  o čistotě a veřejném pořádku ve městě. 
Projednání mo�nosti zřízení městské policie. 
Projednání vyu�ití prostor po polské ubytovně, případně vyvě�ení záměru
pronájmu. 
Diskuse zastupitelů města.
Návrh na usnesení.
Diskuse občanů.
Závěr. Jiří Hieke, starosta města

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

BAKOVSKO
Ročník II zdarma říjen 2003

V červnovém čísle Bakovska jsme informovali o záměru města vybudovat
chodník na Malé Bělé. V té době bylo zadáno zpracování projektové dokumen-
tace. Jaká je situace po 4 měsících bychom vás chtěli informovat dnes.

V září 2003 byl na město doručen projekt na vybudování chodníku na Malé
Bělé, při jeho podrobném prostudování  se zjistilo, �e převod pozemků na město
nebude tak jednoduchý.

Silnice, která se postupně opravovala a roz�iřovala, nebyla nikdy majetko-
právně vypořádána. To nebylo učiněno ani při vybudování nového mostu na pře-

lomu 20. a 30. let.
Z projektu vyplý-
vá, �e část stávající
silnice zasahuje,
dle mapy vyjadřu-
jící právní vztahy,
do vodního toku
Jizery. Bude tedy
nutno jednat
s generálním ředi-
telstvím Povodí
Labe, které je
oprávněno schva-

lovat převod pozemků, a které mělo spolu se Správou silnic ji� v minulosti tyto
majetkové vztahy uvést v soulad se skutečností.

Při generální opravě silnice, která spadla někdy v 70. letech a dlouho byla pro
provoz uzavřena, byla vybudována jako bezpečnostní zařízení larsenová stěna,
která dr�í svah podpírající těleso silnice. Tato stěna byla vybudována na pp.č.
389/6, který nebyl ve vlastnictví Správy silnic, ale státu. Opět nebylo provedeno
majetkoprávní vypořádání. Pozemek je tedy neustále ve vlastnictví státu, zastu-
povaného Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Právě na části
tohoto pozemku je mezi silnicí a larsenovou stěno plánováno vybudování chod-
níku. Dále bylo z projektu zji�těno, �e cesta k čp. 110 (pp.č. 389/5) je v terénu
umístěna jinde, ne� je zaneseno v mapě, je částečně na pp.č. 389/6, co� je opět
pozemek státu. 

Při zaji�ťování podkladů pro výkup dal�í části pozemků,  konkrétně pp.č.
389/7, od Správy silnic se při�lo na to, �e vozovka zabírá část soukromého
pozemku, ani� by bylo opět  provedeno majetko-právní vypořádání. Chceme-li
vybudovat chodník, musíme za Správu silnic provést toto vypořádaní. Vykoupí-
me pozemek od soukromníka a na části cca 200 m2 bude vybudován chodník
a zbývající část cca 100 m2 bude prodána Správě silnic.

Díky tomu, �e se zpracoval projekt na vybudování chodníku, zjistili jsme vý�e
uvedené nesrovnalosti, staré více jak 70 let.

Město ji� jednalo se správou státu, a máme mo�nost po splnění určitých pod-
mínek získat pozemky od státu bezúplatně.  Převod podléhá schválení zvlá�tní
komise Úřadu pro zále�itosti státu ve věcech majetkových a následně Minister-
stvem financí. V první fázi musí ov�em �ádost schválit zastupitelstvo města. Toto
bude programem jednání zastupitelstva dne 15.10.2003.

Václav Jílek

�Počítá se s dal�í výstavbou ve
městě? Mů�eme očekávat

nabídku  prodeje  parcel?�

V současné době neplánuje město
prodej parcel k individuální bytové
výstavbě. Probíhají v�ak jednání
ohledně vyu�ití pozemků mezi
zástavbou v Dru�stevní ulici a loklai-
tou V Podstráních.

Odbor výstavby a �P MěÚ

v Bakově nad Jizerou svolal dne
17.9.2003 od 15.30 hodin informativ-
ní schůzku do zasedací místnosti
u kina, ul. Husova, Bakov nad Jizerou
ve věci projednání plánované bytové
výstavby  �za �kolou�. Této schůzky
se  kromě starosty města  té� zúčast-
nil předseda Okresního stavebního
bytového dru�stva  Mladá Boleslav
p. Rep�.

K samotnému jednání byla předlo-
�ena městem architektonická studie
zpracovaná firmou PROFES
PROJEKT, spol. s.r.o., Turnov. Zámě-
rem této studie je návrh  moderní

Římskokatolická    farnost   v   Bakově   nad   Jizerou Vás zve
v  n e d ě l i  1 9 .   a   2 6 .  ř í j n a  2 0 0 3

na koncert v kostele sv. Bartoloměje v Bakově nad Jizerou

"LINKŮV   V"LINKŮV   VARHANNÍ   PODZIM".ARHANNÍ   PODZIM".

Účinkují: 19. října  2003    Zuzana Němečková, varhanní virtuoska,
26. října  2003    Jiří Prokop varhany  a Jiřina Marková, zpěv,

sólistka Národního divadla v Praze.
Začátek   koncertů  v 18  hodin, vstupné dobrovolné.

P. Jiří Veith

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BAKOVA N. JIZEROU,

CHODNÍK MALÁ BĚLÁ       

PTALI JSTE SE...       

pokr. na str. 3
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Vá�ení čtenáři,
dovolte mi několik informací z bakovské

základní  �koly.  

Nový �kolní rok začal na na�í �kole v pondělí
1.9.2003. �kolu nav�těvuje 410 �áků, jejich� výuku
ve �kolním roce 2003/4 zaji�ťuje 29 pedagogických
pracovníků. Do �kolní dru�iny je přihlá�eno 68 dětí,
o které se starají 2 vychovatelky. Stravování na�ich
�áků zabezpečuje 6 pracovnic �kolní jídelny. 

�kola vzdělává �áky podle učebního programu
Základní �kola čj. 16847/96-2. Vedle povinných před-
mětů nabízíme �ákům předměty povinně volitelné
a předměty nepovinné (např. konverzace v cizích jazy-
cích, semináře z českého jazyka a matematiky, zákla-
dy informatiky, technické kreslení). 

V průběhu září začaly na �kole pracovat zájmové
krou�ky (�ikovné ruce, hra na kytaru, hra na flétnu
a svou činnost zahájí i krou�ky keramiky). Na �kole
se rozvíjí i doplňková činnost, která není pro �kolu
povinná, ale zpestřuje výuku ve �kole. Jde například
o tyto akce:
podzimní nebo barevný týden
drakiáda
Bakovský slavík

�ákovský půlmaraton
pravidelné náv�těvy divadelních představení a dět-
ské noty
exkurze na výstavu Zahrada Čech pro 7. a 9. roční-
ky
exkurze do pra�ského planetária, na Úřad práce, do
SOU �koda, do elektrárny, čističky, vodárny, bělské
papírny, na MÚ aj. 
�kolní soutě�e a olympiády s účastí nejlep�ích �áků
v okresních i krajských kolech
�kolní výlety
plavání pro 2. a 3. třídy
�kola v přírodě pro �áky 1. stupně
ly�ařský výcvik jedenkrát za dva roky pro �áky 7. a 8.
ročníku (z ekonomických důvodů je jeho konání pod-
míněno účastí  nejméně  30 �áků)
�ákovská vystoupení - adventní zpívání pod vánoč-
ním stromečkem, �kolní akademie, vítání občánků 
slavnostní vyřazení 9. ročníků na MěÚ a řada dal-
�ích akcí.

Pravidla chování �áků ve �kole upravuje řád
�koly, s ním� jsou �áci pravidelně seznamováni na
začátku �kolního roku a v pololetí. V leto�ním �kol-
ním roce byl �kol ní řád v některých bodech upraven
a doplněn. Rodiče s jeho zněním třídní učitelé sezná-
mí na třídních schůzkách. Přesto mi dovolte, abych
ocitovala jeden z nejzávazněj�ích bodů �kolního
řádu, který ře�í problematiku zneu�ívání návyko-
vých látek nezletilými a vychází z metodických
pokynů Ministerstva �kolství, mláde�e a tělovýcho-
vy:

"�ák je povinen chránit své zdraví i zdraví svých
spolu�áků. �ákům jsou zakázány v�echny činnosti,
které jsou zdraví �kodlivé. Je zakázáno nosit, dr�et,
distribuovat a zneu�ívat návykové látky (drogy, alko-
hol, cigarety) v areálu �koly.
Neuposlechnutí tohoto zákazu bude potrestáno vhod-
ným kázeňským opatřením" (od důtky ředitele �koly
a� po trojku z chování). 

Součástí hodnocení �áků je na na�í �kole i systém
pochval  a odměn:
ústní pochvala učitelem, ředitelem �koly
písemná pochvala do �ákovské kní�ky a katalogové-
ho listu
pochvala ve �kolním rozhlase
mimořádná účast na doplňkové akci �koly 
věcná odměna

Věřím, �e budeme v leto�ním �kolním roce pou�í-
vat právě jenom vý�e vyjmenované pochvaly.

Na závěr mi dovolte popřát v�em na�im �ákům
v novém �kolním roce co nejlep�í výsledky (nejlépe
samé jedničky) a na�im pedagogům vnímavé �áky. 

Mgr. Zdeňka Dlasková

Ve �kolní  j ídelně je zaveden bezstravenkový
identifikační systém. Přelo�eno do bě�né mluvy:

strávníci pou�ívají stravovací karty.Oběd v jídel-
ně je vydán pouze po předlo�ení stravovací karty
v době  hlavního výdeje od 11,00 - 13,30 hodin. Ti
strávníci, kteří karty zapomenou, si jej mohou
vyzvednout a� od 13,30 hodin. Karta nesmí být
po�kozená, t.j.pomalovaná, polámaná či s okousaný-
mi rohy.

Cena karty je 25,-Kč. Cena oběda se řídí vyhlá�-
kou č.48 o �kolním stravování. Podle této vyhlá�ky
se účtuje i cena oběda v�ech zaměstnanců �koly.
V poslední době se stává stále častěji,�e rodiče neu-
hradí stravné.Těmto rodičům je zaslána upomínka.
Je na rodičích, aby si domluvili se �kolní jídelnou
způsob placení dluhů. V případě jejich nezájmu,
nemů�e �kolní jídelna dále poskytovat obědy jejich
dítěti či dětem, proto�e stravné je nutno hradit pravi-
delně. 

Závěrem chci připomenout,�e ohla�ovat obědy je
mo�né přímo na telefonním čísle 326 782 656. Ve
�kolní jídelně je zřízen záznamník, který v případě
nepřítomnosti personálu v kanceláři Vá�i odhlá�ku
zaznamená.  

Věra Nagyová

INFORMACE ZE �KOLY A
�KONÍ JÍDELNY       

Ve vzpomínkovém článku ke 130.
výročí zalo�ení Divadelního spojku
Tyl jsme v minulém čísle uvedli, �e
divadle se v Bakově hrálo u� ve třicá-
tých létech 19. století, kdy zdej�í
první ochotníci sehráli Rychtáře
z Koz1ovic a Klicperův Divotvorný
klobouk. O tom si v�ak budeme poví-
dat jindy. V tomto článku se vrátíme
k tvrzení, �e se v Bakově hrálo diva-
dlo u� v roce 1799. 

Franti�ek Slavík Bakovský, re�isér
Divadelního spolku Tyl a první děje-
pisec o dějinách bakovského divadla,
uvádí ve svém příspěvku Stručné
dějiny divadelního působení a ochot-
nického spolku Tyl, uveřejněného
v Jubilejních listech divadelního
ochotnického spolku Tyl v roce 1887:
"Stará zpráva oznamuje nám, �e ji�
roku 1799, tedy v době, kdy dosud
ni�ádná společnost divadelní po ven-
kově českém neputovala, sehrány
�ivé hodiny (?), v nich� zvlá�tě
vyznamenal se jakýs Kul�trunk a Jos-
ková." Přísný kritik se asi zamyslí,
z jakých pramenů Slavík čerpal, kdy�
divadelní sklad v radniční půdě
v roce 1865 shořel. Dnes víme, �e
základní informace o divadle ve tři-
cátých létech (1836) pocházejí
z paměti Jana Zejbrdlicha, který
tehdy hrál roli Jirky sklepníka v Tylo-
vě Divotvorném klobouku. Dal�í
informace vycházejí z poznámky,
kterou objevil jiný historik bakovské-
ho divadla Josef Horák, dlouholetý
předseda DO Tyl: ,,1799 ve staré rad-

nici �ivé hodiny (?) Kul�trunk Jozko-
vá. "Josef Horák se zamý�lí nad touto
poznámkou u� v únorovém čísle
Bakovska, ročník VI, z roku 1964.
Té� uvádí, �e tento údaj zařadili do
svých Dějin bakovského divadla
autoři Slavík a v roce 1908 Karel
Sellner, zatímco A. Havel a K. Hastík
v roce 1957 (Dějiny ochotnického
divadla na Bakovsku) se o �ivých
hodinách nezmiňují. 

Horák sledoval, proč za názvem
�ivé hodiny (?) následuje otazník.
Vysvětlil to tím, �e Slavík asi nevě-
děl, �e �lo o dvouaktovou fra�ku čes-
kého dramatika z přelomu 18. a 19.
století Prokopa �edivého (1764 -
1810), který ji napsal podle německé
předlohy, jak v té době bývalo zvy-
kem. Slavík a později ani Sellner
nerozuměli samotnému názvu �ivé
hodiny. (Jedná se o fra�ku s dvěma
herci, kteří zastupují své pohlaví.
Sluha Ka�párek útočí břitce na mar-
nivost a slabosti �enské části lidstva,
kterou ve hře zastupuje slu�ka Lenka,
je� mu stejným dílem oplácí. Jejich
vzájemné �kádlení skončí nakonec
svatbou.) Slavík ani Sellner neměli
zřejmě po ruce Historii českého diva-
dla od Jana Hýbla, vydanou u� v roce
1816. (Vondráčkovy Přehledné ději-
ny českého divadla vy�ly a� v roce
1926.) Z toho vyplývá, �e v osmdesá-
tých létech 19. století, kdy Slavík
psal své "Dějiny" u� o zmíněné hře
neměl nikdo �ádné tu�ení, a proto
opatřil poznámku otazníkem. 

KAPITOLY Z DĚJIN BAKOVSKÉHO DIVADLA

V úterý 28. října zavlají po celé na�í
republice na úředních, obecních,
významných, ale i rodinných domech
české státní vlajky na počest  státního
svátku -  85. výročí  Dne vzniku
samostatného československého
státu. Nebudu se podrobně rozepiso-
vat o tom, jak  Československá repub-
lika  v r. 1918 vznikala, �e v jejím čele
stanul T.G. Masaryk jako prezident,
�e do čela  první československé
vlády byl jmenován Karel Kramář,
a �e sídlo parlamentu meziválečné
Československé republiky bylo
v pra�ském Rudolfinu. To jsou věci
vesměs známé. Je v�ak  také dosta-
tečně známo, co jsou státní symboly
České republiky a které dny jsou
vlastně státními svátky, ostatními
svátky a významnými dny? 
Podělím se o to  s Vámi.

Státní symboly určuje zákon
č. 3/1993 Sb., o státních symbolech
České republiky. Jsou to : 

velký a malý
státní znak
státní barvy
státní vlajka
vlajka prezidenta
republiky
státní pečeť 
státní hymna.  

Jejich u�ívání upravuje zákon
č. 352/2001 Sb., o u�ívání státních
symbolů České republiky, který

mimo jiné stanovuje, �e státní sym-
boly lze u�ívat jen v souladu s tímto
zákonem, a to vhodným a důstojným
způsobem.

A jak je to státními svátky ?
Ty jsou stanoveny zákonem
č. 254/2000 Sb., o státních státcích,
o ostatních svátcích, o významných
dnech a o dnech pracovního klidu.
Státními svátky jsou :
1. leden - Den obnovy samostatného
českého státu
8. květen - Den osvobození
5. červenec - Den slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. červenec - Den upálení mistra Jana
Husa
28. září - Den  české státnosti
28. říjen - Den vzniku samostatného
československého státu
17. listopad - Den boje za svobodu
a demokracii.
Ostatní svátky jsou:
1. leden - Nový rok
Velikonoční pondělí
1. květen - Svátek práce
24. prosinec - �tědrý den
25. prosinec - 1. svátek vánoční
26. prosinec - 2. svátek vánoční.
Státní svátky  a ostatní svátky jsou
dny pracovního klidu, kromě dnů
nepřetr�itého odpočinku zaměstnan-
ce v týdnu.
Významné dny jsou:
12. březen - Vstup České republiky
do NATO
5. květen - Květnové povstání české-
ho lidu.
Významné dny jsou dny  pracovními. 

Jaroslava Čermáková

STÁTNÍ SYMBOLY A
SVÁTKY
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bytové zástavby, kde jsou zvoleny
domy v parametrech  bytů 3 + kk
s mo�ností men�ích i vět�ích bytů
včetně  krytého stání pro osobní auto-
mobil. Urbanistické ře�ení vychází
z my�lenky vytvoření men�ích byto-
vých domů (ka�dý po 6 bytech).
Domy jsou orientovány ve směru
severovýchod - jihozápad a jsou umís-
těny rovnobě�ně se stávající frontou
bytových domů umístěných v ul.
Dru�stevní. Objekty by měly být
vybudovány  na pozemcích ve vlast-
nictví  města Bakova nad Jizerou,
kromě pozemku parc.č.  858/6, který
je ve vlastnictví Okresního stavebního
bytového dru�stva Mladá Boleslav.

V průběhu jednání bylo v�em pří-
tomným zájemcům sděleno, �e město,
které je vlastníkem pozemků určených
k výstavbě bytových domů, by se na
této akci podílelo bezúplatným vkla-
dem stávajících pozemků na budoucí

u�ivatele. Jednalo by se pouze o neza-
investované pozemky, v případě zain-
vestovaných pozemků by se stavebníci

museli  70 % -
80 %  podílet.
Dále bylo kon-
statováno, �e
převodu těchto
pozemků by
muselo před-
cházet řádné

schválení rady města a následně zastu-
pitelstva města, na jeho� základě by se
dle zákona musel záměr  vyvěsit po
dobu 15 - ti  dnů  na úřední desce  MěÚ
Bakov nad Jizerou.

Pan Rep�  upřesnil v�em přítom-
ným podmínky výstavby bytových
domů prostřednictvím bytového dru�-
stva. Sdělil, �e podmínky financování
dru�stevní výstavby se zhor�ily, není
ji� tolik výhod jako dříve, ale stát má
zájem vytvořit prostředky na podporu
dru�stevní výstavby z hlediska státní-
ho příspěvku ve vý�i 100.000,- Kč,
který by byl poskytnut formou nená-
vratné půjčky. Dal�í výhodou by
mohlo být poskytnutí zvýhodněného
úvěru na dobu  určitou (20ti let), aby
se zabránilo mo�ným spekulacím.
Údajně by ke schválení této vyhlá�ky
mohlo dojít v březnu nebo   v dubnu
pří�tího roku.  Občan, který podá
�ádost o byt, musí slo�it členský přís-

pěvek a okam�itě se stává členem
bytového dru�stva. Dru�stvo zadá
zpracování projektové dokumentace,
získá zvýhodněný úvěr a 20% rozpo-
čtových  nákladů  zaplatí  stavebník,
příklad:  byt 3 + 1 ( cca 100 m2 ),
odhadovaná cena  16-20 tisíc Kč/ 1m2,
z toho lze získat 100.000,- Kč (nená-
vratná půjčka od státu) + 700.000,- Kč
(zvýhodněný úvěr na 20 let) + zbytek
(hypotéka, stavební spoření, vlastní
úspory). 

Na této schůzce bylo sděleno, �e
pokud bude mít  z občanů někdo zájem
o tuto výstavbu, aby se písemně vyjád-
řil nejpozději  do 7. října 2003 a svoji
�ádost předal  na odbor výstavby a �P
MěÚ Bakov nad Jizerou.             

Toto by bylo nejúčelněj�í vyu�ití
pozemků lokalitě �za �kolou�, aby se
zde mohlo vybudovat co nejvíce bytů
pro co nejvíce zájemců. Dal�í mo�nost
vyu�ití je účelná, ale u� "luxusněj�í"
varianta, a to výstavba "řadovek". Ty
by mohly být buď opět ve vlastnictví
dru�stva, nebo ve vlastnictví stavební-
ků. Poslední mo�nost je výstavba
rodinných domků. Jakákoli výstavba
v této lokalitě je pochopitelně podmí-
něna územním plánem. Část pozemků
zde ov�em není určena k zastavění,
a proto nyní probíhají jednání ohledně
změny územního plánu, aby celá tato
plocha byla určena k individuální

bytové výstavbě. Toti� i "bytovky" se
pova�ují za individuální bytovou
výstavbu .

Mo�nost získání příspěvků, jak
jsme uvedli vý�e, by se týkalo pouze
té první varianty výstavby, tj. "byto-
vek".

Nata�a Kameníková,Václav Jílek

�Jak se vzdělávají učitelé?�
Učitelé na�í základní �koly se pra-

videlně odborně vzdělávají v systému
dal�ího vzdělávání pedagogických
pracovníků (DVPP), které pro peda-
gogy organizuje Středisko slu�eb �ko-
lám v Mladé Boleslavi, Slu�ba �kole
Mladá Boleslav a Pedagogické cent-
rum střední Čechy. O nabízené semi-
náře je mezi učiteli velký zájem.
Cyklem vzdělávání procházejí i řídící
pracovníci �koly. Ji� druhým rokem
probíhá program "Počítačové gramot-
nosti pedagogů", v něm� se na�i učite-
lé také vzdělávají. 

Na�i pedagogové se vzdělávacími
institucemi spolupracují i jako lektoři.
15. října 2003 se na na�í �kole usku-
teční seminář  pro vychovatelky �kol-
ních dru�in "Podzimní burza nápadů
pro �kolní dru�iny", který povedou
na�e p.vychovatelky Hana Čáslavská
a Jiřina Horej�ová. 

Mgr.Zdeňka Dlasková

Posuďme kriticky, zda se mohlo
v roce 1799 uvedené představení
v Bakově hrát. Je málo pravděpodob-
né, �e před koncem 18. století působi-
la v okolí Bakova nějaká divadelní
kočovná společnost, od které by hru
okoukali. (Zprvu bývaly kočovné spo-
lečnosti jen německé a pak teprve
české.) Oba herci museli mít k dispo-
zici divadelní text, co� je také málo
pravděpodobné. Přesto název uvízl
v paměti současníků, kteří měli vliv na
Jana Zejbrdlicha, který si hru nemohl
pamatovat, neboť se narodil a� v roce
1819. Událost se tedy přenesla z poko-
lení na pokolení ústním podáním.
Hodnověrnosti předváděné hře dodá-

vají ona dvě bakovská jména: Josková
a Kul�trunk. Jejich jména jako herců
nejsou vymy�lená. V Bakově v té
době �ilo několik rodin Kul�trunků,
ale i rodina Joskových. Nelze tedy
vyloučit název předváděné hry a oba
její představitele. 

Zpochybnit lze rok 1799, kdy se
uvádí, �e hra byla předváděna ve staré
radnici. Pokud byla hrána v této budo-
vě s dávno u� rozestouplými zdmi
a shnilým roubením, muselo to být
před rokem 1797, kdy byla radnice
zbourána a na jejím místě vystavěna
v roce 1800 nová radnice, její� před-
pokládanou podobu mů�eme odvodit
z její dne�ní podoby. Z toho vyplývá, �e

hra bud' nebyla hrána v roce 1799 ve
staré radnici, ale u� brzy po svém vydá-
ní, tedy v roce 1796, čili před zbořením
staré budovy, nebo sehrána v uvedeném
roce v jiném místním domě. 

Závěrem lze shrnout v�echny vý�e
uváděné důvody do jediného odstavce:
Není dostatek důkazů, které by potvrdi-
ly, �e se v roce 1799 u� hrálo v Bakově
divadlo. V �irokém okolí �ádný pokus
o veřejné předvedení divadelní hry
nebyl dosud zmapován. U� v osmdesá-
tých létech 18. století se sice hraje diva-
dlo na Vysocku a Semilsku, kde
předvádějí předev�ím hry s nábo�en-
skou tématikou, ale v blízkém okolí
je�tě není o divadle ani potuchy. Teprve
v roce 1810 zaznamenáváme provozo-
vání českých divadelních her  v Turno-
vě, roku 1826 v Rennerově domě pod

zámkem v Mnichově Hradi�ti, roku
1830 v Bělé (v Mladé Boleslavi a�
v roce 1843). Zbývá snad hypotéza, �e
jeden z aktérů (dejme tomu Kul�trunk)
byl přítomen v Praze, kdy� byla uvá-
děna �edivého fra�ka, několikrát ji
nav�tívil, zapamatoval si text a pak
hru doma, v Bakově, nacvičil s Josko-
vou. Předvedli ji známým buď je�tě ve
staré radnici, či v soukromém domě.
Pokud tomu tak bylo, znamenalo by,
�e Bakov byl výjimečným místem v
�irokém okolí, kde se české venkovské
divadlo u� provozovalo ve stejné době
jako v Praze, která určovala směr
národního probuzení.

-ář

Ptali jste se...            ze str.1

Kapitoly z dějin bakovského divadla                   ze str.2

Dětský taneční soubor Kominíček
vznikl na konci října minulého roku.
Vedoucím tohoto souboru je Pavel
Bajer, jinak té� rychtář malobělské
obce baráčníků. Soubor nav�těvuje 20
dětí. Ty se scházejí ka�dý pátek od 15
hodin v České besedě (bývalá  Jedno-
ta na Malé Bělé). Věková hranice
není nijak omezena, a tak krou�ek
nav�těvují děti před�kolního roku a�
po �áky posledních ročníků Z�.
Vůbec nezále�í na tom, zda je dítě
talentované. Folklór, to je převá�ně
skupinová zále�itost, nejde zde o
vyniknutí jedince, ale celé party. Ani
finančně není tato zájmová činnost
nijak náročná. Děti potřebují pouze
taneční boty, co� jsou černé plátěnky
v hodnotě 100 Kč. Pro vět�í motivaci
se nechala dětem udělat trička s nápi-

sem Kominíček. V nich u� jely na své
první velké vystoupení, které bylo na
festivalu baráčnických souborů v
Sokolově. Těch men�ích vystoupení
za sebou u� několik mají. Tohle v�ak
bylo něco jiného. Brzy ráno se Komi-
níček spolu s Furiantem (dospělácký
soubor Obce baráčníků Malá Bělá)
vydal směrem na západ na�í republi-
ky. Cesta byla dlouhá, av�ak veselá.
Děti byly nad�ené, �e se jede pohodl-
ným autobusem, který na�těstí hradil
organizátor celé velké akce a �e uvidí
něco nového. Po příjezdu do Sokolo-
va skončil ve�kerý klid a začal tradič-
ní koloběh. Prostorové zkou�ky na
pódiu Městského divadla dopadly na
výbornou. Pak se do práce zapojil i
doprovod-maminky dětí. Pomáhaly
oblékat do krojů nejen dívky,  ale i

chlapce a holčičkám pletly copy. Bylo
tu první představení místním obča-
nům. Na velkém náměstí předvedly
děti část svého programu. Odměnou
jim byl chutný oběd. Odpoledne se
pak v�ichni krojovaní zúčastnili prů-
vodu městem. Poté u� následoval
hlavní program, kde se ka�dý sna�il o
co nejlep�í výsledek. Kominíček �el
na řadu hned druhý. Vystoupení se
dětem velice zdařilo      a sklidily
velký potlesk. Soubor Furiant uzaví-
ral celý galaprogram a i on byl po
zásluze odměněn. Ka�dý soubor byl
obdarován dortem, upomínkovými
předměty a porcelánovou mísou   s
nápisem 1. folklórní festival baráčnic-
kých souborů. 
Ka�dý, kdo by měl zájem chodit do
tohoto krou�ku, má jedinečnou
�anci.Ka�dý bude vítán. A o ka�dého
bude dobře postaráno. Přijďte se
podívat!

Pavel Bajer

Město Bakov nad Jizerou ve
spolupráci se Sborem dobrovol-
ných hasičů Bakov nad Jizerou
nabízí

BEZPLATNOU 
KONTROLU 

KOMÍNOVÝCH TĚLES

rodinných domů z hlediska
po�ární ochrany před zahájením
topné sezóny. 
Prohlídky  se uskuteční  po
osobní dohodě s ka�dým ze
zájemců. Přihlásit se mů�ete
osobně, písemně, e-mailem (cer-
makova@bakovnj.cz) či telefo-
nicky (326 781 500, 326 782
918)  na městském úřadě. 

Jaroslava  Čermáková  

KOMINÍČEK MALÁ BĚLÁ
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SUDOVÁ RÉVOVÁ JAKOSTNÍ VÍNASUDOVÁ RÉVOVÁ JAKOSTNÍ VÍNA

ZVEME  V�ECHNY  MILOVNÍKY  MORAVSKÝCH  VÍN 
DO  NOVĚ  OTEVŘENÉ  STÁČÍRNY

01. ZWEIGEL TREBE - červené 40,--
02. FRANKOVKA - červené 40,--
03. MÜLLER THURGAU - bílé 40,--
04. NEUBURSKÉ - bílé 40,--
05.    VELTLÍNSKÉ ZELENÉ - bílé 42,--
06. MODRÝ PORTUGAL - červené 40,--
07. CABERNET SAVIGNON - červené 58,--
08. MERLOT - červené 60,--

NA TELEFONICKÉ OBJEDNÁNÍ:

09. PÁLAVSKÉ - červené 40,--
10. RYZLINK VLA�SKÝ - bílé 42,--
11. SVATOVAVŘINECKÉ - červené 44,--
12. RULANDSKÉ - bílé 54,--
13. MU�KÁT OTTONEL - bílé 54,--
14. CHARDONNAY - BARRIGUE - bílé 60,--
15. FRANKOVKA - BARRIGUE - červené 60,--

BURČÁK 1 litr 40,--

LANGHANSOVI,  Rybní Důl 354,  Bakov nad JizerouLANGHANSOVI,  Rybní Důl 354,  Bakov nad Jizerou
TTel.: 326 782 501       mobil: 602 528 142el.: 326 782 501       mobil: 602 528 142

nevyčerpatelné zásoby zaji�ťuje firma  
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