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MÌSTSKÝ ÚØAD INFORMUJE

Z mìstské kroniky: 
“Dne 6.záøí 1983 byl v Bakovì slav-
nostnì odhalen památník Vìèného
nerozborného pøátelství èeskoslo-
vensnkého a sovìtského lidu…”

pokraèování na str. 2

PODSTAVEC U ŠKOLY

Již v minulém èísle jsem vás informovala o plánovaném pøestìhování kancelá-
øe pro výbìr poplatkù do pøízemí budovy. Od pondìlí 2. února se nemusíte lopo-
tit do 1. patra budovy, když chcete zaplatit místní poplatky za komunální odpad,

ze psù, za užívání veøejného pro-
stranství a ze vstupného. Vybírají se
již v prostorách bývalé spoøitelny.
Vydávají se zde i rybáøské lístky.
Úøední dny a hodiny pro výbìr
poplatkù jsou pondìlí a støeda od
7.30 do 12.00 a od 12.30 do 16.30
hodin. Poplatek za komunální odpad
musí být uhrazen do konce února
a poplatek ze psù do konce dubna. 
Kolegynì vás jistì ochotnì obslouží
i v neúøední den. Jen je tøeba akcep-
tovat ukonèení výbìru poplatkù pùl

hodiny pøed koncem pracovní doby z dùvodu uzávìrky pokladny.
Magdalena Bulíøová

ZA POPLATKY JIŽ NEMUSÍTE DO SCHODÙ

Pro zimní údržbu místních komunikací a chodníkù vlastní mìsto 2 travní trak-
tùrky vybavené radlicemi na protahování snìhu a 2 traktory s vleènými radlice-
mi (pluhy). Podle pasportu komunikací má mìsto více než 31 km místních
komunikací a ve mìstì je dále pøes 30 km chodníkù. 

Pracovníci mìsta protahují v zimì všech-
ny místní komunikace, tj. ve mìstì i na
obcích tak, aby zabezpeèili jejich sjízd-
nost. Chodníky jsou èištìny mìstem na
frekventovaných místech (napø. u zdra-
votního støediska, ZŠ, MŠ, námìstí,
u zastávky, pøed samoobsluhou, pøed
mìstskými objekty apod.). Oèekává - li se
snìžení, pracovníci technické èety jsou
v pohotovosti a vyjíždìjí již v noci. Zaèí-
nají protahovat nejdùležitìjší trasy, který-

mi jsou zdravotní støedisko, autobusová zastávka a støed mìsta. Je jasné, že není
v jejich silách zvládnout uklidit vše do té doby, než se obèané vydají ráno do
práce. Bohužel nelze pøi souèasném stavu techniky mìsta a poètu 7 pracovníkù
technické èety zajistit úklid chodníkù pøed rodinnými domy, navíc to ukládá
zákon vlastníkùm nebo správcùm nemovitostí. 
Úklid ostatních komunikací je v kompetenci Správy a údržby silnic Mnichovo
Hradištì. Lubomír Landa

ÚDRŽBA CHODNÍKÙ V ZIMNÍM OBDOBÍ

V minulém èísle jsme Vás seznámili
s trochou èísel o našem mìstì poskyt-
nutých matrikou, evidencí obyvatel
a správním odborem za rok 2003. 
V tomto èísle pokraèujeme a pøináší-
me další údaje pøedané tajemnicí
MìÚ a odborem výstavby a životního
prostøedí. V nìkterém z pøíštích èísel
Vás seznámíme s výsledky hospoda-
øení mìsta za rok 2003 a rozpoètem na
rok 2004, pokud bude zastupitelstvem
mìsta schválen. 

Tajemnice MìÚ:
Poèet zamìstnancù mìsta:
Na MìÚ pracuje vedle starosty a mís-
tostarosty 14 úøedníkù a uklízeèka.
Technická èeta èítá 7 pracovníkù a 0,5
úvazku v DPS. 

21 zasedání rady
215  pøijatých usnesení rady 
6 veøejných a 2 pracovní zasedání
zastupitelstva 
127 usnesení zastupitelstva
3 vydané obecnì záv. vyhlášky

Odbor výstavby a ŽP :
25 vydaných územních rozhodnutí 
137 vydaných stavebních povolení 
48 vydaných kolaud. rozhodnutí 
108 ohlášení drobných staveb 
42 prodloužení platnosti stavebního 
povolení
12 rozhodnutí k pokácení stromù 
12 povolení k výkopovým pracím
11 rozhodnutí - malé zdroje zneèiš-
tìní ovzduší

Jaroslava Èermáková

MÌSTO V ÈÍSLECH

Mnozí z vás pravidelnì poslouchají støedeèní rozhovory na radiu Jizera nebo
jejich sobotní reprízy. 
Obdrželi jsme již rozpis rozhovorù pro rok 2004. Další vysílání "O Bakovu"
uslyšíte 17.bøezna od 16.00 hodin (reprízu 20.bøezna též od 16.00 hod.) 
Nezapomeòte si tedy naladit FM 105,7.

Magdalena Bulíøová

BAKOV NA JIZEØE

Rada mìsta odsouhlasila v rámci akce
"Bøezen - mìsíc internetu" využití
prvních 15 min. internetu v mìstské
knihovnì zdarma. Tato akce probìh-
ne v období od 1. do 12. bøezna.         

Hana Gregorová

BØEZEN - MÌSÍC INTERNETU

Zastupitelstvo mìsta odvolává v souladu s § 24 odst. 3) zákona è. 250/2000 Sb.,
o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù ke dni 1. 3. 2004, v souvislosti
s odchodem do starobního dùchodu, p. Jana Syrùèka z funkce vedoucího orga-
nizaèní složky - Technická èeta mìsta Bakov nad Jizerou a povìøuje p. Václava
Jandu jeho doèasným zastupováním. Nový vedoucí bude jmenován zastupitel-
stvem po probìhlém výbìrovém øízení. 

Jaroslava Èermáková

ZMÌNA VE VEDENÍ TECHNICKÉ ÈETY MÌSTA

Rada mìsta schválila usnesením è. 19
s úèinností od 1.2.2004, v souladu se
zákony o matrikách a o rodinì, obøad-
ní síò MìÚ Bakov nad Jizerou jako
úøední místnost pro konání svateb-
ních obøadù a dále schválila úøední
dny a hodiny pro svatební obøady bez
poplatku takto : pátek 08.00 - 14.00,
sobota 08.00 - 12.00. 
Ostatní dny, hodiny a místa budou
zpoplatnìna podle zák.è. 368/1992
Sb., o správních poplatcích v platném
znìní.

Rada mìsta projednala a svým usne-
sením è. 15 schválila pronájem zase-
dací místnosti u kina pro potøeby
MìÚ, sportovních a zájmových orga-
nizací, politických stran, a to bez
poplatku. Za pronájem prostor pro
komerèní úèely je stanovena cena
takto: 1. hodina v zimì 800,- Kè,
každá i zapoèatá další 400,- Kè; 1. a
každá i zapoèatá hodina v létì 400,-
Kè.

Magdalena Bulíøová

INFORMACE ZE SPRÁVNÍHO ODBORU 
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pokraování. ze str. 1
Již v záøí loòského roku projednávala rada mìsta možnost odstranìní podstavce
u školy. Podstavec obrostlý tújemi byl "zašívárnou" pro mládež holdující kou-
øení a podobným neøestem, byl i "skvìlým místem", kam se daly odhazovat
nenápadnì (i nápadnì) papíry od svaèin, lahve od pití apod. Mluvím v minulém
èase, protože podstavec je stejnì jako tank  již minulostí. Na pøelomu ledna a
února byl na základì požadavku mìsta po 20 letech  odstranìn, povrch urovnán
a staré túje vykopány. Na jaøe bude prostor opìt zazelenìn.

Magdalena Bulíøová

PODSTAVEC U ŠKOLY

Kalendáø køes•anské éry se vyvíjel na území dnešní Evropy, zvláštì ve starém
Øímì. Kdysi dávno mìl jen deset mìsícù. Rok zaèínal prvním mìsícem, který
byl zasvìcen bohu války Martovi, odtud Martius. Následovaly Aprilis, Maius
a Junius. Protože pak asi Øímany opustila fantazie, další mìsíce prostì oèíslo-
vali: Quintilis, Sextilis, Septembris, Octobris, Novembris, Decembris. Pozdìji
byly na konec pøidány další dva mìsíce Januarius a Februarius. Tím se poèet
mìsícù dostal na souèasný stav.
Poèty dnù v jednotlivých mìsících byly vìtšinou 29 kromì ètyø, které mìly 31
dní, a kromì posledního, Februaria, který mìl 28 dní. To dìlá dohromady
(4x31)+(7x29)+28=355 dní. Proto byl pro vyrovnání se s agrotechnickými lhù-
tami zaveden pøestupný mìsíc Mercedonius. Mìl støídavì 23 a 22 dní a vkládal
se každý druhý rok za 23. Februaria. 
Tak tomu bylo až do dob Caesara s jedinou zmìnou: okolo roku 190 pø.n.l. byl
zaèátek roku pøeložen na Januarius. Tím se stalo, že napø. desátý (Decembris)
mìsíc pøestal být desátý.
Tento kalendáø mìl za ètyøi roky 1465 dní, zatímco správnì mìl mít jen 1461
dní. Proto pøedložil astronom Sosigenes Caesarovi návrh reformy kalendáøe,
kde stanovil délku roku na 365,25 dne pøesnì (ve skuteènosti je kratší). Dále
upravil délku dní jednotlivých mìsícù tak, jak ji známe dodnes. Dále zrušil pøe-
stupný mìsíc a zavedl pøestupný den, vkládaný jednou za ètyøi roky. Nezmìnil
ovšem místo, kam se pøestupný den vkládal. 
Po Caesarovì smrti na jeho poèest po nìm pojmenovali první èíslovaný mìsíc -
Julius a celý kalendáø se nazývá kalendáø juliánský. Ovšem ne celé impérium
používalo kalendáø ukáznìnì. Teprve císaø Augustus ve všech oblastech øíše
datování synchronizoval a odmìnou mu bylo pøejmenování mìsíce Sextilis na
Augustus.
R.  325 n.l. se Nikájský koncil usnesl, že Juliánský kalendáø se nadále bude pou-
žívat v celém køes•anském svìtì. Zachován zùstal mechanismus pøestupného
dne, vkládaného za 23. Februaria. 
Rok je však ve skuteènosti kratší o 0,00780354, než jak jej stanovil Sosigenes
(na 365,25 dne pøesnì). O jeden den se rok zkrátí vždy za 128,147 roku. Roku
453 už  "pøebýval" 1 den, roku 581 2 dny atd. Za papeže Øehoøe XIII. roku 1582
"pøebývalo" 9,809 dne. Velikonoèní nedìle ani zdaleka nebyla tou první nedìlí
po prvním jarním úplòku, jak stanovil Nikájský koncil, což nebylo pro církev
únosné.
Požadavek na úpravu kalendáøe byl vznesen už r. 1414. Do koneèné podoby
dovedli návrh zmìny bratøi Antonio a Luigi Liliové. Tento návrh církev akcep-
tovala a od té doby pak známe kalendáø pod oznaèením gregoriánský.
Zmìny stanovily, že po dni 4.10.1582 následuje hned den 15.10.1582. Druhá
zmìna stanovila, že sice  únor zùstává pøestupným mìsícem, ale jen v roce, který
je dìlitelný ètyømi, ale není dìlitelný stem. 
Gregoriánský kalendáø nebyl všude pøijat ihned. V Èechách provedl Rudolf II.
skok z 6.1.1584 na 17.1.1584, na Moravì si však dali øíci až v èervenci  a na Slo-
vensku se kalendáø zmìnil až r. 1587. Nìmecké státy a ostatní protestantské
zemì pøijaly úpravu až kolem roku 1700, v Øecku dokonce až v r. 1923. Pravo-
slavná církev úpravu nepøijala nikdy. V Rusku platil juliánský kalendáø až do
r. 1918 (tj. vèetnì revoluce, která podle toho byla v øíjnu, ale podle gregorián-
ského kalendáøe v listopadu).                                               Magdalena Bulíøová

A TAK VZNIKL KALENDÁØ ...

Mnoho evropských jazykù odvozuje jména mìsícù z latinských slov. Èeština má
názvy vlastního pùvodu. Leden znamená "mìsíc LEDný". Únor je patrnì odvo-
zen od slovesa NOØiti, je to "mìsíc noøení ledù" (led se pøi tání ponoøuje a zas
vynoøuje). Bøezen je "mìsíc rašení BØÍZ". V dubnu raší DUBy. Kvìten je
pochopitelnì "mìsíc KVÌTný". Pùvod názvù mìsícù èerven a èervenec je zøej-
mì odvozen od sbírání ÈERVCE (barviva). Srpen je "mìsíc SRPný", má jméno
z dob, kdy se ještì žalo srpem. Kdysi se øíkalo "záøuj" místo dnešního záøí a
tento název znamenal "ZA ØÍje", tedy stejnì jako øíjen se záøí jmenuje podle øíje
vysoké zvìøe. Od èeho pochází listopad, nemusím ani dodávat. Jelikož jsou pro-
sincové dny šeré - siné,  je to "mìsíc PRO SINÉ dny".

Magdalena Bulíøová

MÌSÍCE A PØÍRODA

VALENTÝNSKÉ ZVYKY
snídanì - valentýnovský toast

s máslem a sypaný skoøicovým cukrem
svému miláèkovi potají pøedat

bláznivý dárek, jehož úèelem je pøe-
kvapit i rozesmát

zamilovaní si píší zamilované
vzkazy

v tento den se myslí také na rodi-
èe - sladkosti, kytièky

svým domácím mazlíèkùm uvazu-
jeme èervenou mašli

ØEKNI TO KVÌTINOU 
Nejlepším a nejèastìjším vyjádøením
lásky jsou kvìtiny. Každá kvìtina
nìco vypovídá... Proto lze vybírat
kvìtinu nejen podle toho, která se nám
líbí, ale i podle toho, co øíká. 
Bez - nenech mì dlouho èekat, Bledu-
le - musím s tebou mluvit beze svìd-
kù, Fiala - toužím po tobì, Hyacint -
jsi skvìlá, Chudobka - hodnì štìstí,
Jabloòový kvìt - nerozumím mluvì
tvých oèí, Jiøina - popøej mi více trva-
lé lásky, Kaktus - naše štìstí bylo
krátké, trvalo jen okamžik, Kapradí -
miluji tì od prvního setkání, Karafiát
bílý - nenechávej mne v nejistotì,
Karafiát èervený - trápí mne tvé otá-
lení, Kopretina - tvá krása je jen
pýchou, Konvalinka - mám tì ve

svém srdíèku, Kosatec - tichá voda
bøehy mele, Lilie - skromnost, nevin-
nost, Maceška - trápíš mì, Modøín -
kdyby tì vše opustilo, pøijï ke mnì,
Narcis bílý - tvá hrdost hranièí s nafou-
kaností, Narcis žlutý - i když jsme se
pohádali, stále na tebe myslím, Oøech
- zevnìjšek spanilý, vnitøek..., Petrk-
líè - kdo je pánem tvého srdce, Rùže
bílá - nadevše je èisté svìdomí, Rùže
rudá - náležím zcela tobì, Rùže rùžo-
vá - jsi krásná, Rùže žlutá - závist,
mlèení, nevìra, Sasanka - chci se s
tebou setkat, Snìženka - tvé oèi nel-
žou, Tøešòový kvìt - budeš opìtovat
moji lásku?, Tulipán - pýcha pøedchá-
zí pád,  Zvonek - kdy tì zas uvidím?

Krásného Valentýna pøeje M.Bulíøová

Pøi tìchto dvou slovech se nám vyba-
ví nìkdo, koho máme rádi. Ano, sv.
Valentýn je spojován s jednou z nej-
krásnìjších vìcí v životì - láskou.
Svátek sv. Valentýna je rozšíøený po
celém svìtì a stále více se slaví i u nás.
Jakmile se v kalendáøi objeví únor,
obchody se zaplavují sladkostmi, pøá-
ními a dáreèky ve všech odstínech
barvy èervené, výlohy jsou zaplnìny
srdíèky. 
Pátrala jsem, proè se svátek zamilova-
ných slaví zrovna 14. února? Proè ne
tøeba v mìsíci lásky - kvìtnu? Kdo byl
sv. Valentýn? O sv. Valentýnovi
a svátku zamilovaných panuje nìkolik
povìstí. Nejèastìji prezentovanými
jsou tyto:
Ve starovìkém Øímì byl 14. únor
svátkem královny všech øímských
bohù a bohyò a následující den,
15.února, zaèínaly oslavy boha Luper-
cia. Jednou za rok, v pøedveèer tohoto
svátku, probíhala loterie. Jména
vybraných mladých dívek se napsala
na lístky, a ty se vložily do nádoby.
Mladí muži si vždy vybrali jeden lís-
tek a s vyvolenou dívkou se stali part-

nery po dobu oslav a èasto i po celý
rok až do další loterie. 
Císaø Klaudius II. se zúèastòoval
mnoha bitev, ale øímští muži jen nera-
di vstupovali do vojska. Císaø vìøil, že
to bylo proto, že nechtìli opouštìt své
milé a rodiny, a proto zakázal všechna
zasnoubení i svatby v celém Øímì.
Øímský knìz, Svatý Valentýn, nedbal
císaøova zákazu a dál tajnì oddával
zamilované páry. Za to byl uvìznìn a
odsouzen k smrti. Traduje se, že za
pobytu ve vìzení za ním chodili mladí
lidé a házeli mu kvìty a psané vzkazy
do okna jeho cely. Chtìli ukázat, že
i oni vìøí v lásku. Jednou z nich byla
dcera správce vìzení, do které se
Valentýn zamiloval a v den své smrti
(14. února r. 296) jí zanechal dopis,
který podepsal "s láskou Tvùj Valen-
týn". Tato vìta pøežila celá staletí
a dodnes se píše na pøání. Dávají si je
mezi sebou nejenom mladí, ale i star-
ší. Jméno Valentýn tak èasto skrývá
tajného ctitele èi ctitelku, takže se
stává, že chlapci i dívky mohou obdr-
žet i nìkolik pøání, aniž by vìdìli, od
koho jsou. 

SVATÝ VALENTÝN

CITÁTY O LÁSCE
Neodhánìj nikdy lásku od sebe. Je

jí tak málo na svìtì.  B. Nìmcová
Velká láska se rodí z velkého

poznání toho, co milujeme. Co neznáš,
to nemùžeš milovat - leda chudì. L. da
Vinci

Miluj málo, miluj dlouho. Anglic-
ké pøísloví

Lásku a kašel neutajíš. Gruzinské
pøísloví

Myslet lze jen rozumem, ale chá-
pat jen srdcem. Joseph Addison

Ženám láska oèi otevírá, mužùm
zavírá.  E. M. Remarque

Odlouèeni pùsobí na lásku jako
vítr na oheò: malý uhasí, velký rozd-
mýchává. Sadi

Více než lásku pøeji všem milen-
cùm vzájemné chápání svých neduhù.
Feilding

Èlovìk nemusí vlastnit to, co
miluje. Skromnému èlovìku staèí
vìdomí, že to milované žije. Hovorka 

Milovat se a zachovat si pøi tom
všech pìt smyslù pohromadì pøesahu-
je schopnosti jedince. Comte 

Znej proto míru v lásce, a• je stálá:
chybí, kdo otálí i ten, kdo cválá. Sha-
kespeare

Kdybychom èekali na setkání
s ideálem, strávili bychom celý život
v èekárnì. Pitigrilli

Vybral jsem si; není již mým cílem
hledat, co by se mi líbilo, nýbrž líbit se
tomu, koho jsem si vybral. Alain
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KAM ZA KULTUROU ANEB KULTURNÍ DÌNÍ NEJEN V BAKOVÌ

Ples TK Rytmus plánovaný na  sobo-
tu 14.2.2004 musel být z technických
dùvodù odvolán.

21. února, 20.00 hod. Ples hasièù 
27. února, 20.00 hod. Ples železnièáøù
6. bøezna poøádá DS TYL od 14. hod.
tradièní maškarní prùvod mìstem
a od 20.00 hod. Maškarní ples 
7. bøezna, 14.00 hod. Dìtský karneval
DS TYL
13. bøezna, 20.00 hod. Ples muzikantù

Magdalena Bulíøová

BAKOVSKÉ PLESY ÚNOR - BØEZEN

uzávìrka k 11.2.2004
MÌSTSKÉ DIVADLO ML. BOLESLAV

(není-li uvedeno jinak, jsou zaèátky pøed-
stavení v 19:30 hod)

13.2. GARDEROBIÉR A PØÍBÌH JEHO HERCE
(Divadlo F.X.Šaldy). Garderobiér nepatøí ke
hrám, které strhávají bohatým dìjem a pro-
pracovanou situací. Zato nabízí velké herec-
ké pøíležitosti a proniká prostøednictvím pro-
pracovaného dialogu hluboko do lidského
nitra svých postav

14.2. PAN HAMILKAR. Hoøká komedie
o lásce, o nebezpeèné høe s lidskými city,
o lži a pøedstírání. 

16.2. MANON LESCAUT
17.2. TRAMVAJ DO STANICE TOUHA.Nemi-

losrdná sonda do duší dvou povahovì odliš-
ných sester Blanche a Stelly. Kazalyzátorem
celého dìní je živoèišný muž jedné z nich. 

18.2. ROMANCE PRO KØÍDLOVKU. Diva-
delní adaptace jedné z nejkrásnìjších bás-
nických skladeb èeské literatury. 

20.2. ROZMARNÝ DUCH. Líbezná anglic-
ká duchaøská komedie o tom, že není radno
zahrávat si s okultními vìdami, zvláš• když
hlavní médium je ponìkud potrhlé povahy. 

23.2. ŠVESTKA (Žižkovské divadlo Járy
Cimrmana) 16:30

24.2. ŠUMAØ NA STØEŠE (Východoèeské
divadlo). Svìtoznámý muzikál o tom, jak je
tìžké provdat dcery. 

25.2. LAZEBNÍK SEVILLSKÝ. Opera v ori-
ginále (Divadlo F. X. Šaldy).

26.2. ROZMARNÝ DUCH, 18:00 
26.2. ROMANCE PRO KØÍDLOVKU.
2.3. HØBITOV SLONÙ
3.3. DVA ŠLECHTICI Z VERONY (Divadlo

Pøíbram) 
4.3. GARDEROBIÉR A PØÍBÌH JEHO HERCE

(Divadlo F. X. Šaldy)
5.3. ROZMARNÝ DUCH
6.3. MÁME KLIKU POHÁDKOVOU (Naivní

divadlo) 17:00 dìtské pøedstavení
8.3. POHÁDKA O PRINCEZNÌ A POPLETOVI

(Agentura Piškot) 08:45, 10:30. Muzikálo-
vá inscenace na motivy pohádek o hloupém
Honzovi.

8.3. PINOCCHIOVO DOBRODRUŽSTVÍ (Støe-
doèeské divadlo) 18:00 dìtské pøedstavení

9.3. ALADINOVÁ KOUZELNÁ LAMPA
(Divadlo Lampion) 18:00 dìtské 

11.3.GARDEROBIÉR A PØÍBÌH JEHO HERCE
(hostuje Divadlo F. X. Šaldy)

KLUB MNICHOVO HRADIŠTÌ
16.2.,16.30 a 19.30 hod. - AFRIKA ANEB

"ÈEŠI MEZI LIDOŽRAVCI". Hrají témìø všich-
ni èlenové Divadla Járy Cimrmana

25.2., 19.00 hod. - RADOVAN LUKAVSKÝ
- recitace, JAROSLAV PØIKRYL - klavír.
Hudebnì poetický poøad "Poklad èeských
balad" obsahuje lidové moravské písnì
,motivy z èeských melodramù a básnì
z Kytice K.J.Erbena i verše F.Èelakovské-
ho, J.Vrchlického a J.Nerudy.

28.2., 15.00 hod. O STATEÈNÉ PRINCEZNÌ
MÁNÌ. Pohádka pro dìti od 4 -10 let. Malé
divadélko Praha. Výpravná pohádka na
motivy J.Lady, plná scénických zmìn, je
kombinací živých hercù a výrazných øeza-
ných loutek. Pøíbìh oživují písnièky dopro-
vázené kytarou.

11.3., 19.30 hod. - DREAMERS - travesti
show. Hostem veèera strip skupina Oceláøi

KINO FORUM ML. BOLESLAV
12.-15.2. Kdysi dávno v Mexiku,

17:30, 20:00
16.-18.2. Úsmìv Mony Lisy, 

17:30, 20:00
20.-22.2. Kameòák 2, 17:30, 20:00
23.-25.2. Velká ryba, 17:30, 20:00 
26.-29.2. Bratøi jak se patøí, 

17:30, 20:00
1.-3.3. Texaský masakr motorovou

pilou, 17:30, 20:00
4.-7.3. Na plný plyn, 17:30, 20:00  
8.-10.3. Božský Bruce, 17:30 
8.-10.3. Veronica Guerin, 20:00
11.-15.3. Poslední samuraj, 

17:00, 20:00 
KINOKAVÁRNA SVÌT ML. BOL.

(od 20 hodin)
16.2. Markéta Lazarová 
17.2. Dým bramborové natì 
18.2. Stíny horkého léta 
19.2. Stín kapradiny 
23.-24.2. Tichý Amerièan
26.2. Dalších deset minut II.
1.3. Zuøící býk 
2.3. Spalovaè mrtvol
8.3. Annie Hall 
9.3. Návrat
11.3. Sentiment

KINO SATURN MN. HRADIŠTÌ
13.-14.2. Kameòák 2, 18:00, 20:30
15.-16.2. Kameòák 2, 18:00
17.2. Uctívaèi temnot, 18:00 
18.2. Bratøíèku, kde jsi? 18:00
19.2. Jak básníci neztrácejí nadìji, 18:00 
20.-21.2. Jak básníci neztrácejí nadìji,  

18:00, 20:30
22.2. Jak básníci neztrácejí nadìjii, 18:00 
23.-24.2. Pán prstenù 1-Spoleèenstvo 

prstenu, 18:00
25.-26.2. Pán prstenù 2-Dvì vìže, 18:00
27.-28.2. Pán prstenù 3-Návrat krále, 

16:00, 20:00 
29.2. Pán prstenù 1-Spoleèenstvo prstenu, 

12:00
1.3. Pán prstenù 2-Dvì vìže, 16:00
1.- 2.3. Pán prstenù 3-Návrat krále, 18:00
2.3. Pán prstenù 3-Návrat krále, 20:00 
3.-4.3. Scooby Doo a bratøi Boo, 18:00
5.-6.3. Spy Kids: Game over, 18:00, 20:30 
7.3. Spy Kids: Game over, 18:00 
8.3. Bazén, 18:00
9.-10.3. Velká ryba, 18:00
11.3. Nuda v Brnì, 18:00 

Magdalena Bulíøová

DIVADLA A KINA NA OKRESE

V pátek 6. února jsem se vydala na
1.ples TJ Sokol, s jehož organizací
pomáhaly pí uèitelky naší  základní
školy a jejich žáci a žákynì. Byla jsem
zvìdavá, protože ples byl uèen nejen
dospìlým, ale právì i dìtem. Jakmile
jsem vstoupila do sálu, uslyšela jsem:
"Dobrý den, tak dneska bez fo•áku?".
Hned jsem uèitelky trhající lístky
ubezpeèila, že z toho jen tak lehce
nevyklouznou, že jsem si fo•ák vzala.
A udìlala jsem dobøe. Úlovky byly
znamenité. Škoda jen, že ne všechny
jsou vzhledem k nedostatku svìtla
kvalitní. Jako vždy se s vámi o nì
podìlím na webových stránkách. 
Ples zaèal s mírným zpoždìním, ale ve
velkolepém stylu. Úvodem  jsme
shlédli profesionální taneèní vystou-
pení žákù z TK Rytmus. Když jsem
vidìla ty "špunty" jak to na parketì
válí, jenom jsem žasla. A dle potlesku
a ohlasu pøihlížejících nejenom já. Po
nich vtrhli na parket èlenové hudební
skupiny Kabát, tedy jejich minidvoj-
níci, ale od originálu takøka k neroze-
znání. Klasickou dámskou volenku
nahradila volenka dìtská, takže si na
své pøišly  i maminky a tatínkové. Na
parketì to s dìtmi roztáèeli "jak za
mlada".  V prùbìhu veèera neoèekáva-
nì na sále zavládla "novambamánie".
Jak jsem vyposlechla, uèitelky s dìtmi
trénovaly tento taneèní hit v hodinách
tìlesné výchovy. Pilná práce pøinesla
své ovoce. Dìti se na parketì vrtìly do
rytmu, jako když mají “novambu”
v krvi. Mìlo to však jeden stinný
dopad. Nikdo je nemohl dostat z par-
ketu domù. Hudebníci z Bakovské
skupiny Tropic pøidávali a pøidávali...
Ale vše jednou konèí. Než se dìti pøed
desátou odebraly na kutì zakoupily si
ještì lístky do tomboly, kde vyhrával
každý druhý los.  Pak už zaèala zába-
va pro dospìlé...

Magdalena Bulíøová

“NOVAMBA” ZÁØILA I V BAKOVÌ

Konšelstvo Baráèníkù" na Trenèínì, vzešlé z voleb v listopadu 2001, si vytklo za
svùj cíl "vzkøíšení" a oživení èinnosti. Èlenská základna nemá "MLÁDÍ" a tak
nelze jít úspìšnou cestou, jako tøebas na Malé Bìlé. Rozhodli jsme se zpøíjemnit
souèasnou životní etapu našich sousedù a tetièek, kdy jejich jedinou zábavou
zùstává televize. Zaèali jsme poøádat ètvrtletnì naše "posezení s jubilanty".
Zábavný program je støídán s pouèením a zprávami o èinnosti a práci baráènic-
kých obcí, které zastøešuje 5. župa se sídlem v Ml. Boleslavi. Hlavním bodem
bývá gratulace èlenùm, kteøí se narodili v pøíslušném ètvrtletí. Program zakon-
èuje tombola, složená vesmìs z dárkù pøítomných. A tak si každý odnáší vzpo-
mínku na hezké odpoledne a høejivý pocit, že na nìho ani ve stáøí není zapomí-
náno. Takové zábavné odpoledne bylo i 24. ledna 2004. Mrazivé poèasí
neodradilo vìtšinu našich èlenù, ani nám milých hostí, kteøí zaplnili cele "šen-
kovnu" restaurace Na Rychtì na TrenèÍnì. Zavonìly bábovky, které tetiny napek-
ly, a zaèal program vzpomínkou na zemøelého pantatínka Františka Šlechtu.
Následovala obšírná zpráva rychtáøe J. Bednáøe o èinnosti a akcích baráènictva
v regionu i na veleobci. Pak nastal slavnostní okamžik, a to køest knihy "Bakov-
ské historické obrázky", jejímž autorem je náš vzdìlavatel PhDr. Vladimír Bed-
náø. Knihu pokøtili - starosta mìsta Bakova pan Hieke, místostarosta pan Landa,
ing. Štìpánová, rychtáø Bednáø a švandymistr Dittrich. Zástupci mìsta se
pochvalnì vyjádøili o této knize a popøáli autorovi mnoho tvùrèích sil do další
spisovatelské práce. Všichni pøítomní byli mile pøekvapeni tímto aktem a zájem-
ci o knihu se houfnì hlásili u autora. Poté švandymistr pøeèetl z této knihy povíd-
ku "Frantík". Následovala úsmìvná procházka mládím našeho švandymistra, 

ÈINNOST OBCE BARÁÈNICKÉ NA TRENÈÍNÌ

pokraèování na str. 4



-4-

V naší rubrice “Rozhovor s …” se budeme snažit
každý mìsíc pøinést rozhovor se zajímavými obèany,
vìdci, umìlci, zástupci firem, obèanských sdružení
a dalšími, prostì s tìmi, kteøí naše mìsto nìjakým
zpùsobem zviditelnili, proslavili, propagovali, a to a•
již v minulosti èi v souèasnosti. Možná, že o mno-
hých sami víte, upozorníte nás na nì a my je pro-
støednictvím našeho zpravodaje pøedstavíme ètená-
øùm tak, jak to èiníme nyní v tomto èísle.

Koho tedy pøedstavíme jako prvního, kdo nám
poskytl rozhovor? Byl to pan Petr Kolínský a sezná-
mil nás s firmou GGLASSLASS VVITRAGEITRAGE, , SS ..RR..OO., B., BAKOVAKOV

NADNAD JJ IZEROUIZEROU. Proè pøedstavujeme právì tuto
firmu? Protože se zabývá èinností, která není mezi
obèany pøíliš známá, která ale propaguje a po mnoho
let bude naše mìsto propagovat nejen doma, ale i v
zahranièí. Èím? To se dozvíte z našeho rozhovoru. 

Pane Kolínský, prosím, pøedstavte nám Vaši
firmu. 

Naše firma Glass Vitrage, s.r.o., vznikla na podzim
r. 1992. Sídlíme v novì postaveném objektu v areálu
bývalých stavebnin v ulici Boženy Nìmcové zde
v Bakovì.

Èím se zabýváte, co je pøedmìtem Vaší èinnosti?
Naše firma se zabývá výrobou a restaurováním

barevných sklenìných vitráží pøevážnì pro sakrální
stavby (kostely, kaple, chrámy), veøejné budovy,
školy, pro obecní úøady a v malém množství i pro
soukromé osoby jak v zahranièí, tak i v naší republi-
ce. Obnova památek a výroba nových vitráží je tak
padesát na padesát. 

Poznámka redakce: Podle nauèného slovníku je
vitráž dìlící stìna (zejména okenní), složená ze skle-
nìných desek barvených ve hmotì . Desky jsou zasa-
zovány pùvodnì do olova, v souèasnosti do konstruk-
ce z betonu èi umìlých hmot. 

Kolik zamìstnancù Vaše firma v souèasnosti
má?

V souèasné dobì máme tøi stálé zamìstnance, mìli
jsme jich však i šest v dobì velkých zakázek. V pøí-
padì potøeby další zamìstnance najímáme.

Jak vlastnì taková barevná sklenìná vitráž
vzniká? Jaké musí mít èlovìk vzdìlání na to, aby
mohl takové dílo vytvoøit?

Na to, aby mohl èlovìk vitráž stvoøit, musí mít
hlavnì cit pro barvy a pro materiál, výtvarné nadání
od pøírody a hlavnì trpìlivost. Všichni jsme absol-

venti umìleckých prùmyslovek. Nutno však øíci, že
naše díla si nevymýšlíme sami, vznikají podle návr-
hù umìleckých malíøù èi architektù, se kterými spo-
lupracuji již dlouhá léta, navzájem se známe a dove-
deme se spoleènì vcítit do díla, známe svoje
možnosti a schopnosti. Architekt pøipraví návrh na
papír, my ho musíme pøevést do koneèené sklenìné
podoby. Nejprve podle návrhu vytvoøíme papírové
šablony, podle nichž øežeme barevné sklo, které
velmi èasto i dobarvujeme skláøskými barvami, takže
celé dílo podle vlastního cítìní dotváøíme. Skla jsou
zasazována do olovìných rámù. Celá vitráž se skládá
z mnoha dílù o rozmìrech cca 80x120 cm, které se
sestavují až na místì. Takže celou vitráž prakticky
vidím až po dokonèení montáže. Musím øíci, že
nìkteré vitráže vznikají i nìkolik mìsícù.

Dá se vùbec v tomto oboru  vymyslet nìco
nového? 

Prakticky nedá. Jak pro restaurátorské práce, tak
pro výrobu používáme techniku, která se používala
již v gotice, modernìjší jsou pouze stroje a nástroje,
které pøi práci používáme.

Jaké materiály pøi práci používáte? A odkud
pocházejí?

Naším hlavním materiálem je sklo a olovo. Olovo
nakupujeme u našich prodejcù, barevné sklo nakupu-
jeme pøevážnì v cizinì, v Americe, v Nìmecku, ve
Francii. Jeden m2 stojí cca 2 500,- Kè. Sklo se dále

dobarvuje skláøskými práškovými barvami (rozemle-
té sklo). Barvy jsou tuzemské výroby. Druhy skla se
liší také podle zakázek.

Když už mluvíme o Vašich zakázkách, jaká
byla Vaše nejprestižnìjší, nejvzdálenìjší nebo nej-
vìtší (myslím do velikosti) zakázka?

Zakázky se samozøejmì od sebe liší. Mám-li je
hodnotit, tak plošnì byla nejvìtší vitráž pro kostel sv.
Panny Marie v Mariboru ve Slovinsku, bylo to cca
180 m2 plochy, nejvzdálenìjší zakázka byla vitráž
pro kapli v Øímì, naše plošnì nejvìtší èeská zakázka
je vitráž pro kostel v Porubì, cca 130 m2 podle návr-
hu ak. malíøe Jana Jemelky.

Nejprestižnìjší zakázkou souèasnosti je pro nás
výroba nové vitráže pro obøadní síò na Staromìstské
radnici v Praze, kterou právì dokonèujeme podle
návrhu akademické malíøky Elišky Rožátové z Prahy,
se kterou spolupracuji již více než dvacet let. Jsem
pyšný na to, že se dílo bakovského obèana  mùže
postavit po boku díla takového velikána, jako  napø.
byl Josef Mánes nebo Václav Brožík. Bude-li se
nìjaký bakovák ženit èi vdávat na Staromìstské rad-
nici, bude mu vitráž pøipomínat naše mìsto a naši
práci.

Mluvíte o zakázkách po celé republice i v cizi-
nì. A co v Bakovì, máme tady nìjaké Vaše dílo?

Ne, pro Bakov jsem ještì nic nevytvoøil, nebyl
jsem zatím osloven. Ale velmi by mì potìšilo, kdy-
bych se mohl podílet na nìjaké pìkné vitráži, tøeba
v kapli s. Barbory, aby i v Bakovì po mnì zùstala
památka. Uvidíme, tøeba se doèkáme.

Jaké máte plány do budoucna?
Naším souèasným úkolem je se ctí dokonèit již

zmínìnou vitráž pro Staromìstskou radnici v Praze
a velkou vitráž pro kostel v Pragersku ve Slovinsku.
Samozøejmì èekáme na další zakázky, tøeba i tu
bakovskou.

Tìší mì, když po dokonèení práce mohu vitráž
podepsat a vím, že zùstane zachována pro další gene-
race, že ještì za mnoho let bude zdobit kostely, kaple
a další budovy. 

Pane Kolínský, dìkuji za to, že jste našim ète-
náøùm pøiblížil Vaši firmu a práci, která bude
ještì po mnoho let èi možná staletí pøipomínat
doma i v cizinì umìleckého ducha a šikovnost
rukou bakovského obèana.

Dìkuji za rozhovor.
Jaroslava Èermáková

ROZHOVOR S ...

Èlenové redakèní rady si dovolují touto cestou
popøát vše nejlepší a hlavnì pevné zdraví panu
PhDr.  Vladimíru Benáøovi k jeho životnímu
jubileu. 
Ke gratulaci se pøipojuje i vedení mìsta s podìková-
ním nejen za pomoc pøi vydávání Bakovska, ale i za
spolupráci v oblasti historie, zejména vedení mìst-
ského muzea.

Magdalena Bulíøová

SPOLEÈENSKÁ KRONIKA

pokraèování ze str. 3
plná humorných situací, které
vyvolávaly smích a potlesk pøí-
tomných. Po obèerstvení následo-
vala gratulace jubilantùm, kterou
slovnì vedl M. Dittrich a rychtáø
pøedal kytièku. Pro všechny byla
pøipravena reprodukovaná hudba,
a to smìs známých písní, které si
všichni rádi zazpívali. Na závìr

byla tombola, kdy každý vyhrál 2 ceny. Bylo to krásnì prožité odpoledne a ani
mráz tak “neštípal”, když se všichni ubírali k domovu. 

Syndièka L. Bednáøová

ÈINNOST OBCE BARÁÈNICKÉ NA TRENÈÍNÌ

Opìt se zamyslíme pùvodem nejpoužívanìjších jmen v Bakovì.

Jana
- jméno hebrejského pùvodu, odvozeno od mužské podoby Jan, staroèeskou
podobou jména je Johanka,
- z jiných jazykù pøipomeòme alespoò anglické Jane, Jean, Jenny, francouzské
Jeanne, nìmecké Johanna, italské Giovanna, španìlské Juana, maïarské Janka
èi ruské Ivanna,
- nejznámìjší domácké podoby: Jája, Jani(na), Janèa, Janièka, Janinka, Januška,
Jaòulka, Jenka, Honzina,
- jmeniny Jany oslavují 24.kvìtna.
Jiøí
- jedná se o jméno øeckého pùvodu (z øec. geórgos) a znamená ,,zemìdìlec, rolník",
- v dalších jazycích se setkáváme s tìmito podobami: slovensky Juraj, polsky
Jerzy, rusky Jurij, Georgij, anglicky George, Yorick, italsky Giorgio, španìlsky
Jorge, nìmecky Georg, Jörgen, York,
- èasté domácké podoby: Jirka, Jíra, Jíøa, Jiøan, Jiøík, Jirda, Jiran, Jurka, 
- ženským protìjškem je jméno Jiøina,
- jmeniny slaví 24.dubna.
Honc, Honcová
- toto pøíjmení pravdìpodobnì vzniklo z køestního jména Johannes, které odpo-
vídá latinské a nìmecké podobì køestního jména Jan,
- vykládá se nìkdy také jako Honec - tedy ten, který honí,
- k tomuto výkladu se øadí i další pøíjmení: Honcák, Honcù, Hones, Honejsek,
Honeš, Honsl, Honsù, Honsar, Honz, Honzal, Honzek apod.

Mgr. Marta Masopustová

JAZYKOVÝ KOUTEK



-5-

Všude zima, sníh a led,
doma v teple budem hned.

Poøád snìží,snìží,snìží,
Pepík domù rychle bìží.

Je tu mìsíc únor,na nás køièí,
studený vítr domù fièí.

Šálu,rukavice oblékneme,
a• tam venku nezmrzneme.

Postavíme snìhuláka,
hele,támhle vrána kráká.
Je to super,prostì príma,
na mì leze velká rýma.

K.Paulusová 7.a

Ticho a sníh-to je zima,
ježek si tu klidnì døímá.

Zima jsou mìsíce pohody,klidu,
všichni by mìli žít v míru.

Zima je i radost,smích,
ve snìhu jedeme na saních.
Ohøejeme se poøádnì doma,

a potom ven pùjdeme opìt znova.

Na oknech mráz kapky stírá,
a já se nedivím,

vždy• je tu zima!
T.Bušová 7.a

Únor…
maluje obrázky na skla,

a pod nohama praská
snížek ztuhlý mrazem.
A èerstvý padá na zem.
Vše do peøiny zabalí,

když sluníèko teï zahálí.
autor neznámý

POEZIE ŽÁKÙ ZŠ 
NA TÉMA “ZIMA”

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Ve ètvrtek 29. ledna 2004 probìhl na naší škole zápis dìtí
do 1. tøíd. 
Od 14 do 17 hodin se v rùzných pracovnách - Kreslíkovì,
Pohádkovicích, Mraveništi, Závodišti, Povídálkovì a Dáreè-
kovì vystøídalo 61 dìtí. S velikým zaujetím a ve velice
krásné atmosféøe plnily jednotlivé pohádkové úkoly. Pøiš-

ly se svými maminkami, tatínky, babièkami i dìdeèky
a všichni byli spokojeni. 
Zápis provedly pí uèitelky 1. stupnì a pí vychovatelky ŠD.
Na pomoc pøišly i nìkteré pí uè. MŠ. Také pí øeditelka ZŠ
Mgr. Zdeòka Dlasková a pí øeditelka MŠ Dagmar Vlasto-
vá podporovaly nové žáèky v práci a úsilí. 

Mgr. Marie Sejpalová

BUDOUCÍ PRVÒÁÈCI PØIŠLI DO ŠKOLY

29.leden byl pro prvòáèky dnem "D". Dostali totiž své
první vysvìdèení. U toho jsem nemohla s fotoaparátem
v ruce chybìt. 
Dìtem oèi jenom záøily nedoèkavostí a netrpìlivì popose-
dávaly na židlích, nedoèkavì, kdy už na nì pøijde øada. 

K vysvìdèení dostaly i od Sboru pro obèanské záležitosti
upomínkový balíèek, a dokonce nechybìlo ani dìtské šam-
paòské na oslavu.
Fotografie z pøedávání vysvìdèení a ze zápisu do 1.tøíd si
mùžete prohlédnout ve fotogalerii na webu mìsta.

Magdalena Bulíøová

PRVNÍ VYSVÌDÈENÍ

HISTORICKÉ OKÉNKO

pokraèování z minulého èísla
V roce 1950 bylo jevištì pøeorganizováno do kru-
hového horizontu, poøízeny tøi horizonty, též zøí-
zeny dvì šatny ve vedlejším domì (Huòátovna).
1950 - sehráno spolu s Novou Vsí na Klokoèce
pøedstavení Naši furianti.
V roce 1951 zaniká samostatná èinnost spolku,
nebo• byla v Bakovì založena Osvìtová beseda,
pod níž napøíštì kulturní spolky spadaly jako její
odbory. Divadelní spolek se pøejmenoval na Diva-
delní odbor Tyl pøi OB v Bakovì.
V roce 1954 byl zakoupen klavír, v roce 1959
první magnetofon.
1956 - vzpomenuto 120. výroèí divadelní èinnosti
a 100. výroèí J. K. Tyla. Byla pøipravena výstava
z divadelní èinnosti, pøednáška uèitelky V.Tøísko-
vé a pìvecké vystoupení Slavoje.
V 50. létech se roènì studují ètyøi až pìt divadel-
ních her. Kromì Jiráska (Kolébka), Stroupežnic-
kého (Naši furianti), Šaldy (Dítì), Svobody
(Smìry života), Raise (Kalibùv zloèin), Hašlera
(Podskalák) atd. se zaèínají uvádìt hry ruských
a sovìtských autorù: Ostrovskij, Arbuzov, Maka-
renko, Šejnin aj.
V 50. létech pøicházejí nové tváøe: V. Tylchert,
B.Havelková - Tréglová, Ludmila Paøíková -

Brodská, Ladislav Bílek, Milena Køtinská - Anto-
šová, Václav Pìnkava, Luboš Brodský a další.
V roce 1960 oslavil Rudolf Hema 50 let ochotnic-
ké práce a byl jmenován zasloužilým èlenem Tyla.
Funkci pøedsedy pøijal Josef Horák.
V roce 1962 byla nastudována Jiráskova Vojnar-
ka, v níž v roli Jakuba Vojnara vystoupil národní
umìlec Jaroslav Vojta (28. øíjna).
1963 - nastudována Drdova hra Dalskabáty, høíš-
ná ves pod vedením režiséra L. Brodského.
1963 - došlo k veøejnému vyhlášení zasloužilých
èlenù Tyl v radnici: Jaroslav Antoš, Karel Havlík,
Krista Hemová, Marie Horálková, Václav Knébl,
Anna Krupièková, Anna Kuèerová, Slavomír
Melich, Krista Rejnartová a Jaroslav Sedláèek.
1964 - uspoøádána první divadelní pøehlídka okre-
su Mladá Boleslav za úèasti spolku Kolár z Ml.
Boleslavi a spolku Kvapil z Benátek. Domácí Tyl
vystoupil hrou Slamìný klobouk aneb Helenka je
ráda.
1966 - byla nastudována hra Voskovce a Wericha
Tìžká Barbora pod vedením režiséra V. Pìnkavy.
O úspìch hry se pøièinili: S. Melich, J. Antoš,
L.Brodská, B. Tréglová, J. Antoš mladší, L.
Douda, K. Formánek, M. Antošová, Jiøí Antoš a L.
Brodský.                                                   -áø

DIVADELNÍ OCHOTNICKÝ SPOLEK TYL V DATECH

V dávných dobách, kdy náš kraj byl prorostlý hlubokými
lesy, kterých se lidská ruka nedotkla, v severních horách
naší zemì žil starý kouzelník. A nebyl to kouzelník leda-
jaký! Jeho moc sahala široko daleko a byla tak velká, jako
jeho bohatství, které chránil ve své klenotnici v krásném
zámku na kopci. Pod zámkem se vinul bublající potùèek.
V tichých tùních pøebývaly víly se svou královnou, krás-
nou Jizerou. Za tichých mìsíèních nocí tanèily své reje,
radovaly se a dovádìly. Kouzelníkùv syn Krakonoš, urost-
lý, statný a slièný Jinoch rád navštìvoval víly a tìšil se
jejich reji. Jaký div, že se do spanilé královny zamiloval.
Jednoho dne zpozoroval starý kouzelník, že se mu z kle-
notnice ztrácejí vzácné drahokamy. Dlouho se nechtìl
mladý Krakonoš pøiznat, kam odnáší vzácné šperky. Po
dlouhém naléhání svého otce koneènì pøiznal, že je pøiná-
ší darem královnì vil Jizeøe, kterou miluje. Starý kouzel-
ník se zle rozhnìval, nebo• víly považoval za své nepøí-
telkynì a nejvíce nenávidìl jejich dobrou královnu Jizeru.
Ve svém hnìvu vykøikl zaklínadlo a v tom okamžiku se
mladý Krakonoš promìnil ve vysoké hory a královna vil
v prudkou øeku, huèící pod horami. Ostatní víly se promì-
nily v potùèky a potoky vlévající se do øeky. Zlý kouzel-
ník pak navždy opustil tento kraj.
Od té doby se øeka, která protéká i naším krajem, jmenu-
je Jizera a hory, které se nad ní z levé strany pnou - Krko-
noše.

Magdalena Bulíøová, z mìstské kroniky r. 1989

POVÌST O JIZEØE
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ZE SVÌTA BAKOVSKÉHO SPORTU

Mnichovohradiš•ská la•ka 
9. 12. 2003

7. roèníku závodù ve skoku vysokém
v Mnichovì Hradišti se zúèastnilo 13
žákù z naší školy. Vedli si se støídavý-
mi úspìchy. Bohužel se nám nepodaøi-
lo navázat na úspìchy z minulých let,
kdy jsme vždy získali nìkolik míst na
stupních vítìzù. V kategorii 6. roèníkù
skonèil 15.Pavel Láska - 110 cm,
16.Michal Melich - neskoèil základní
výšku, vítìz skoèil 135 cm. Ve stejné
vìkové kategorii dívek obsadila
7.místo Veronika Doležalová - 125 cm,
12.Veronika Bušová 115 cm, 18.Iva
Paulusová 110 cm a 19.Klára Malino-
vá 110 cm. Vítìzka dosáhla výkonu
135 cm. V kategorii chlapcù 7.roèníkù
se daøilo Milanu Mlynkovi - 5.místo za
výkon 140 cm (závodníci na 2. - 6.
místì skoèili také 140 cm), takže jen
tìsnì pøišel o místo na stupních vítìzù.
Vítìz skoèil o 5 cm výš. 14.místo
obsadil Michal Louda 125 cm,
16.místo Lukáš Hammer, který vzdal
po zranìní - 120 cm (v roce 2002 byl
druhý za 135 cm). Mezi stejnì starými
dívkami skonèila 6.Monika Turková -
125 cm, 7.Klára Šimùnková - 125 cm
(v r. 2002 brala za stejný výkon 3.
místo). 2.místo obsadila Nikola Svo-
bodová 130 cm (loni ještì žákynì
Bakova - odstìhovala se do MH). V
kategorii 8.roèníkù startoval jen Jaro-
slav Velický a jeho výkon 125 cm sta-
èil až na 17.místo. Výkon vítìze 160
cm. Nejlepšího výkonu z bakovákù
dosáhl Miroslav Beran v kategorii
9.tøíd - 145 cm, což staèilo jen na
9.místo, Milan Günthner byl 13. za
135 cm. Vítìz skoèil 165 cm. Rekord
MH la•ky z roku 2002 - 180 cm tedy
pøekonán nebyl, ani nejlepší bakovský
výkon 160 cm, taky z roku 2002.

Nepadl ani dívèí rekord 150 cm z roku
2000. Závodù se celkem zúèastnilo
172 žákù z 1. ZŠ MH, 2. ZŠ MH,
Gymnázia MH, ZŠ Bìlé p. B. a ZŠ
Bakov n. J. 

Zimní víceboj - školní kolo 
sokolovna Bakov 12. 12. 2003

Soutìž se skládá z pøeskokù švihadla
za 1 minutu, hodu míèem o stìnu za
1 minutu ze 2 metrù, šplhu na èas a
hodu medicinbalem na dálku. Závodí
dìti z 1. stupnì ZŠ. 
Poøadí - žákynì:
1. Daniela Švermová 209 bodù 
2. Daniela Pecková 209 
3. Martina Drábková 182 
4. Eliška Antošová 181 
5. Kralja Anastázia 172 
6. Kulíková Anna 154 
Poøadí - žáci:
1. Pokorný Dan 255
2. Vích Ondøej 258
3. Petráò Martin 228
4. Hampeis Václav 220
5. Nagy David 209
6. Váòa Ladislav 204

Zimní víceboj - okrskové kolo
sokolovna Bakov 8. 1. 2004

Okrsková kola probìhla v Mladé Bole-
slavi, Benátkách n. J. a v Bakovì n. J.
V našem okrsku se na poslední chvíli
odhlásila 2. ZŠ Mnichovo Hradištì a
ZŠ Horní Stakory. Závodù se tedy
zúèastnily pouze 3 školy. 
Poøadí /poèet bodù/:
1. 1. ZŠ Mnichovo Hradištì /1918/
2. ZŠ Kosmonosy /1527/
3. ZŠ Bakov "A" /1457/ (Honcová
Míša, Rindtová Hana, Švermová Dani-
ela, Pecková Daniela, Prchlík Marek,
Hampeis Matìj, Pokorný Dan, Vích
Ondøej),

4. ZŠ Bakov "B" /1387/ (Šmídová Ven-
dula, Drábková Martina, Kofrová
Míša, Antošová Eliška, Èurn Pavel,
Maryška Jakub, Petráò Martin, Ham-
peis Václav),
5. ZŠ Bakov "C" /1241/ (Kunová
Monika, Ihnátová Karolína, Kralja
Anastázia, Kulíková Anna, Rechcígl
Jiøí, Šulc Jakub, Nagy David, Váòa
Ladislav),
6. ZŠ Bakov "D" /861/ (Loudová
Aneta , Špringerová Denisa, Žáková
Kateøina, Doležalová Denisa, Samek
Jakub, Strnad Jakub, Žïánský Jaro-
slav - neúplné družstvo).
Na stupnì vítìzù se probojovali:
mladší kategorie (1. - 3. roèník)
Míša Kofrová - 1. místo  - medicinbal
460 cm, 1. místo  - šplh 3 m - 4,2 sek., 
2. místo ètyøboj 192 bodù (bod za
vítìzkou), 2. místo míè 24 hodù/min.,
Jaroslav Žïánský - 3.místo ètyøboj
173 bodù
Míša Honcová - 2. místo  - šplh 3 m -
4,1 sek., 3. místo švihadlo 81 pøesko-
kù/min. 
Karolína Ihnátová - 1. místo míè 26
hodù/min.
Hana Rindtová - 2. místo medicinbal
450 cm
Jakub Šulc - 3. místo švihadlo 63 pøe-
skokù/min.
starší kategorie (4. - 5. roèník)
Martina Drábková - 1. místo míè 48
hodù/min, 3. místo - medicinbal 610 cm
Dan Pokorný - 1. místo  švihadlo 118
pøeskokù/min.
Nas•a Kralja - 3. místo šplh 4, 5 m -
8,5 sek.

Vánoèní volejbalový turnaj Bakov
5. roèník 28. 12. 2003

5. roèníku tradièního volejbalového
turnaje dospìlých, poøádaného volej-

balovým oddílem Sokola Bakov, se
zúèastnilo i 11 žákù, kteøí s tímto spor-
tem teprve zaèínají. Na dospìlé hráèe
samozøejmì nemohli staèit, ale urèitì
dokázali, že základy této hry už zvlád-
li. Turnaje se zúèastnil rekordní poèet
52 hráèù z 8 družstev. 
Poøadí:
1. Železnièáøi 
2. Bakov "A" (Brodský Luboš, Holec
Dan, Èinková Lenka, Kuna Ivan, Hart-
manová Šárka, Šmíd),
3. ZŠ Mladá Boleslav 
4. Pohroma Mladá Boleslav 
5. Bakov "B" (Dovina Tadeáš, Dovina
Jakub, Dovinová Vìra, Kešner Petr,
Kešnerová Ivana, Kešner Petr, Èerný
Ondøej),
6. Bakov "C" (Dlasková Alena, Dlas-
ková Michaela, Dlask Pavel, Dlask
Pavel, Kunová Vlaïka, Brychová
Jitka, Šikýø Milan),
7. Starší žáci Bakov (Hammer Lukáš,
Novotný Tomáš, Ïuraèka Tomáš,
Beran Miroslav, Prinz Luboš, Louda
Michal),
8. Mladší žáci Bakov (Prinz Lukáš,
Dlask Tomáš, Kroupa Jiøí, Brzobohatá
Jana, Brzobohatá Jaroslava).

PLÁNOVANÉ AKCE
V únoru se v naší sokolovnì uskuteèní
volejbalový turnaj dívek, kterého se
tradiènì úèastní družstva z 1. ZŠ MH,
2. ZŠ MH, ZŠ Dobrovice a naše škola,
dále se uskuteèní závody ve slalomu a
bìhu na lyžích v rámci lyžaøského
výcviku a z okresních soutìží probìh-
ne na 9. ZŠ v Mladé Boleslavi turnaj
dívek i chlapcù v košíkové. 

Mgr. Luboš Brodský

AKCE ŠKOLNÍHO SPORTOVNÍHO KLUBU (PROSINEC - LEDEN)

Dne 31. ledna 2004 se uskuteènil 8. roèník
memoriálu Josefa Køíže a Zdeòka Zdobiny,
"BAKOVSKÉ DVOJICE". Tento šachový
turnaj hraný ve dvojicích švýcarským systé-
mem na 7 kol, již po osmé uctil památku
dvou velkých propagátorù novodobého
bakovského šachu. 8. roèník byl poprvé hrán
i jako sokolský šachový pøebor župy Fügne-
rovy.
Po letech se z turnaje stala tradice, která
táhne do Bakova stále více šachistù z celých
Èech. Letošního roèníku se zúèastnili hráèi z
Mladé Boleslavi, Èeské Lípy, Turnova,
Liberce, Prahy, Benešova, Vlašimi a mnoha
dalších vèetnì zahranièní úèasti šachistù
z nìmeckého Ebersbachu.

Z celkem 66 úèastníkù (tj.33 dvojic) se vítìzem stala dvojice Tomáš Vojta a Soural Jan z Vlašimi. Na
druhé místo se probojovala dvojice Josef Kopal a Vratislav Halama ze Slavie Turnov a tøetí se umístila
dvojiceVlastimil Vodièka a Miloslav Jaèek, kteøí se jako sokolové stali zároveò pøeborníky župy Füg-
nerovy. Nejlepší bakovská dvojice Jaroslav Záhorbenský a Imrich Rigo obsadila pátou pøíèku.
Dìkujeme touto cestou mìstu Bakov nad Jizerou a mìstském úøadu za bezplatné propùjèení jediné vhod-
né hrací místnosti v Bakovì nad Jizerou.

Za ŠO Sokol Bakov nad Jizerou Pavel Švejdar

ŠACHOVÝ TURNAJ

První písemná zmínka o organizo-
vaném šachu v Bakovì nad Jizerou
je z roku 1930, kdy vznikl neevi-
dovaný spolek bakovských nadšen-
cù pro tuto hru v "Radnici". Vùdèí
osobou a zakladatelem byl tehdy

pan Václav Zikmund. Novodobá historie pak zaèíná v 70.
letech minulého století, kdy vznikl šachový oddíl pøi TJ
Lokomotiva Bakov nad Jizerou, který pozdìji pøešel pod
sokolskou organizaci. Z významných postav této pozdìj-
ší doby musíme zmínit pana Josefa Køíže a Zdeòka Zdo-
binu, oba pøedèasnì zesnulé, na jejichž poèest je každo-
roènì poøádán Memoriál Josefa Køíže a Zdeòka Zdobiny
"Bakovské dvojice" (viz samostatný èlánek na této strán-
ce). V souèasné dobì má oddíl v soutìžích èeského
šachového svazu registrována 3 družstva dospìlých (hrají
regionální a krajský pøebor) a jedno družstvo mládežnic-
ké.
Rádi v našem klubu pøivítáme všechny zájemce o tuto
královskou hru - na vìku a výkonnosti nezáleží. Tréninky
se konají každou støedu, mimo letních prázdnin, v prvním
patøe sokolovny. Mládež od 17:00 do 19:00. Dospìlí od
18:00.                                                Ludìk Švejdar

ŠACHY V BAKOVÌ VÈERA A DNES


