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Koneènì! S budováním chodníku na
Malé Bìlé bylo zapoèato! Ten, kdo
v minulých dnech navštívil Malou
Bìlou, zaznamenal, že sliby se stávají
skutkem a obèané Malé Bìlé se
v brzké dobì doèkají tolik let požado-
vaného chodníku od mostu ke mlýnu
a nebudou muset trnout hrùzou, kdo
že je "smete" ze silnice.
Výstavba chodníku je zahrnuta do
rozpoètu mìsta na letošní rok a k její
realizaci byla po výbìrovém øízení
vybrána firma H-Intes Mladá Bole-
slav. 
Pøed zapoèetím bylo tøeba vyøešit slo-
žité majetkoprávní vztahy a získat

souhlas vlastníkù pozemkù se stav-
bou. Chodník z betonové dlažby bude
navazovat na asfaltový chodník
vedoucí po mostní komunikaci, bude
dlouhý cca 250 m a široký 1,5 (místy
1,3 m). Stávající svodidla budou
odstranìna a samotný chodník bude
pøevýšen o 150 mm od obrusné vrstvy
komunikace. Svah po pravé stranì
chodníku Bìlského potoka bude zpev-
nìn.
Stavba má být dokonèena do 31.øíjna
2004 a vìøíme, že plánovaný termín
se podaøí dodržet.

Jaroslava Èermáková

STAVBA: PÌŠÍ KOMUNIKACE PODÉL SILNICE 
è. I/276 BAKOV NAD JIZEROU - MALÁ BÌLÁ

V minulých èláncích o našem koupališti jsem se zmiòovala o tom, že o nìm
budeme prùbìžnì psát. To, že nám poèasí nepøeje, vidíme všichni, stejnì posti-
ženi jsou i ostatní provozovatelé vodních ploch a kempù v našem okolí. Bohu-
žel ani ve dnech horka není návštìvnost tak vysoká, jak bychom si  pøáli a jak
kapacita koupalištì dovoluje. Zajímavé je, že klientelu tvoøí pøevážnì cizí
návštìvníci. Ti oceòují èistou vodu a hezké prostøedí. Stížnosti byly na nemož-
nost zakoupit si drobné obèerstvení pøímo v areálu. I to se podaøilo napravit,
a tak v novì instalovaném stánku je nyní možno zakoupit párek v rohlíku, limo-
nádu, pivo i nanuky, bonbony. Zpøístupnìná èást areálu je udržována v poøádku,
tráva je posekaná a zatím ètyøi kontroly ze strany mìstského úøadu nezjistily
závady. Pod pøísnou kontrolou je také voda na koupání. Ta podléhá odbìrùm
vzorkù hygienickou laboratoøí každých ètrnáct dní a je zatím v poøádku. Do
pøíštích dní si lze pøát pouze lepší poèasí a vìtší návštìvnost. Pøidají se
k návštìvníkùm ve vìtší míøe i Bakovští? 

Jaroslava Èermáková

ZNOVU KOUPALIŠTÌ

(výtah z usnesení rady a zastupitelstva)
Zastupitelstvo mìsta dne 21. 6. 2004, usn. è.:
11) Schvaluje pøidìlení finanèních dotací (pøíspìvkù) sportovním organiza-

cím na r. 2004. Seznam je nedílnou souèástí usnesení. Bere na vìdomí 
pøidìlení pøíspìvkù na zájmovou èinnost (poètem hlasù 18-0-0)

12) Jmenuje bez výbìrového øízení v souladu s § 24 zákona è. 250/2000 Sb., 
pana Václava Jandu jako vedoucího organizaèní složky - Technická èeta 
Bakov nad Jizerou k 1.7.2004 (poètem hlasù 18-0-0)

13) Schvaluje Obecnì závaznou vyhlášku mìsta è. 1/2004 - požární øád
(poètem hlasù 18-0-0) 

14) Schvaluje Obecnì závaznou vyhlášku mìsta è. 2/2004 - podmínky zabez-
peèení požární ochrany pøi akcích s úèastí vìtšího poètu osob ve mìstì  
(poètem hlasù 18-0-0)

16) Schvaluje zprávu finanèního výboru Zastupitelstva mìsta Bakov nad 
Jizerou o provìøení hospodaøení na  mìstském koupališti za r. 2003 
(poètem hlasù 18-0-0) 

18) Zastupitelstvo mìsta prodlužuje vyvìšení zámìru pronájmu prodejny 
potravin na Malé Bìlé do 15. 9. 2004  a ukládá správnímu odboru jednat 
s majiteli místních prodejen èi jinými zájemci o možném pronájmu a sta-
rostovi mìsta ukládá informovat pøíští zastupitelstvo 
(poètem hlasù 18-0-0) 

Rada mìsta dne 30. 6. 2004, usn. è :
102) Rada mìsta bere na vìdomí informaci starosty mìsta o zpracovaném 

odhadu na bývalé mìstské kino a (poètem hlasù 4-0-0) ukládá odboru 
VŽP vyvìsit zámìr prodeje (prodej provést pøes realitní kanceláø). 

103) Rada mìsta pøesouvá žádost o pronájem uvolnìné prodejny na Malé 
Bìlé ke komerèním úèelùm k projednání až na dobu po 15. 9. 2004. Do 
té doby je vyvìšen zámìr pronájmu prodejny na prodej potravin a smí-
šeného zboží. 

104) Rada mìsta schvaluje (poètem hlasù 4-0-0), aby pan Jaroslav Bavor
zajiš•oval preventivnì výchovnou èinnost mìsta v oblasti požární
ochrany v souladu s § 29 odst. 1 písm. n) zákona o požární ochranì. 

106) Rada mìsta ukládá vedoucí odboru VŽP (poètem hlasù 4-0-0) infor-
movat prùbìžnì radu mìsta o postupu ve vìci zabezpeèení skalní stìny 
v Rybním Dole proti možné havárii (pádu) v návaznosti na usnesení 
è. 94 ze dne 21. 6. 2004.

Rada mìsta dne 21. 7. 2004, usn. è.:
108) Rada mìsta bere na vìdomí pøedložené „Hospodaøení mìsta Bakov nad 

Jizerou k 30. 6. 2004“ a ukládá (poètem hlasù 6-0-0) starostovi mìsta 
pøedložit je s komentáøem ke schválení v zastupitelstvu mìsta. 

116) Rada mìsta v návaznosti na usnesení è. 1 z 12. 1. 2004 ukládá odboru 
VŽP (poètem hlasù 6-0-0) ve spolupráci se stavební komisí zajistit 
zpracování studie možné výstavby za školou minimálnì ve dvou vari-
antách a následnì starostovi mìsta, aby  nechal zpracovat ekonomickou 
rozvahu pøedložených variant. Termín do 29. listopadu 2004.

119) Rada mìsta bere na vìdomí informace starosty mìsta o možnosti zís-
kání dotace z Fondu soudržnosti EU na kanalizaèní stoku Rybní Dùl 
prostøednictvím sdružení mìsta se spoleèností Vak Mladá Boleslav, a.s., 
a doporuèuje zastupitelstvu pøehodnotit finanèní výhled na r. 2005-7 
a podílet se na vybudování kanalizace. Ukládá (poètem hlasù 6-0-0) sta-
rostovi mìsta pøedložit  upravený fin. výhled zastupitelstvu k projednání. 

120) Rada mìsta bere na vìdomí informace starosty mìsta o nutnosti vybu-
dování nového kolumbária na mìstském høbitovì (nutno zrušit nevyho-
vující u kaple sv. Barbory) a doporuèuje zastupitelstvu provést rozpo-
ètové opatøení a vybudování kolumbária zahrnout do rozpoètu pro 
letošní rok. Ukládá (poètem hlasù 6-0-0) starostovi mìsta pøedložit 
rozpoètové opatøení zastupitelstvu k projednání. 

121) Rada mìsta bere na vìdomí informaci tajemnice MìÚ o zajištìní pro-
vozu na koupališti a provádìných kontrolách.

Jaroslava Èermáková

JAK ROZHODOVALY ORGÁNY MÌSTA



Pøíjmy:
Rozpoèet Plnìní %

1. Danì - ze závislé èinnosti FO 5.750.000 2.917.550,- - 50,74
- z pøíjmù FO ze SVÈ 3.900.000 1.607.704,- - 41,22
- z pøíjmù FO z kapit.výnosù 350.000 256.237,- - 73,21
- z pøíjmù právnických osob 6.000.000 3.719.796,- - 62,00
- z DPH 9.300.000 3.977.145,- - 42,77
- z nemovitostí 1.600.000 733.896,- - 45,87
Danì celkem 26.900.000 13.212.328,- - 49,11

2. Poplatky za zneèiš•ování ovzduší 4.000 - -
3. Poplatky za odnìtí lesní pùdy - 266,- - -
4. Poplatek za komunální odpad 1.800.000 1.509.232,- - 83,85
5. Poplatek ze psù 60.000 67.745,- - 112,91
6. Poplatek za užívání veø.prostranství 20.000 14.545,- - 72,73
7. Poplatek ze vstupného 45.170 43.498,- - 96,30
8. Poplatek z ubytovacích kapacit 18.000 10.354,- - 57,52
9. Poplatek za provozov. VHP (místní) 200.000 79.175,- - 39,59

10. Odvod výtìžku z prov.loterií 80.000 76.458,- - 95,57
11. Správní poplatky 300.000 139.636,- - 46,55
12. Splátky pùjè. prostø.od práv.osob 700.000 - -
13. Pøíjmy z pronájmu pozemkù (doè.už.) 9.000 3.500,- - 38,89
14. Pøíjmy z úhrad dobývacího prostoru - 10.000,- - -
15. Školné MŠ 230.000 131.000,- - 56,96 
16. Odvody PO (odpisy MŠ) 43.020 - - 
17. Odvody PO (odpisy ZŠ) 247.130 - - 
18. Stravné ŠJ ZŠ - 3.794,- - - 
19. Knihovna 45.000 32.113,50 71,36
20. Muzeum 1.000 440,- - 44,00
21. Koupalištì - vstupné a parkovné 100.000 890,- - 0,89
22. Nájemné - byty 2.160.000 1.222.883,- - 56,61
23. Pohøebnictví 55.000 11.025,- - 20,05
24. Pøíjmy z prodeje zboží 2.000 666,- - 33,30
25. Pøíjmy z pronájmu pozemkù - 71.250,- - -
26. Nájemné z nebytových prostor 1.035.000 542.006,20 52,37
27. Ostatní pøíjmy z pronájmu majetku 5.000 - -
28. Úroky 400.000 281.722,59 70,43
29. Pøijaté sankèní platby - 6.500,- - -
30. Pøíjmy z prod.kr.a drob.dlouhod.maj. - 500,- - -
31. Pøijaté pojistné náhrady - 24.239,80 -
32. Pøijaté nekapitálové pøísp.a náhrady 93.000 54.716,- - 58,83
33. Ostatní nedaòové pøíjmy j.n. - - 123,- - -
34. Pøíjmy z prodeje pozemkù 200.000 40.600,- - 20,30
35. Pøíjmy z prod.ost.nem.a jejich èástí 545.000 480.000,- - 88,07
36. Pøíjmy z prod.ost.hm.dlouhodob.maj. 1.608.000 1.618.609,- - 100,66
37. Neinv.pøij.dotace ze SR v rámci SDV 1.257.100 628.554,- - 50,00
38. Neinv.pøijaté dotace od obcí 150.000 - -
39. Neinv.pøijaté dotace od krajù (školy) 14.732.400 8.370.000,- - 56,81
40. Pøijaté dotace od KÚ (volby) - 34.000,- - -
41. Pøíjem z úøadu práce - 12.791,- - -
42. Pøevod z FRR na ZBÚ 6.769.000 - -
43. Fin.vypoøádání min.let (PO MŠ) 80 82,- - 102,50
44. Fin.vypoøádání min.let (PO ZŠ) 100 100,- - 100,00

Pøíjmy celkem 59.814.000 28.735.096,09 48,04

Výdaje:
Rozpoèet Èerpáno %

1. Lesní hospodáøství 150.000 - -
2. Pozemní komunikace 3.805.000 1.616.133,22 42,47

- dopravní obslužnost 400.000 118.901,- - 29,73
- dopravní znaèení 100.000 4.688,50 4,69
Pozemní komunikace celkem 4.305.000 1.739.722,72 40,41

3. Chodníky 1.400.000 7.886,80 0,56
4. Pitná voda + kanalizace 5.093.000 40.397,54 0,79
5. PO - Mateøská škola 5.558.000 3.682.400,- - 66,25
6. PO - Základní škola 13.993.000 9.306.200,- - 66,51
7. Pøíspìvek DS Tyl 200.000 200.000,- - 100,00
8. Pøíspìvek TK Rytmus 50.000 50.000,- - 100,00
9. Knihovna 990.000 368.508,17 37,22

10. Muzeum 28.000 1.996,- - 7,13
11. Radnice 133.000 4.399,- - 3,31
12. Kaple Sv. Barbory 600.000 91.476,- - 15,25
13. Záležitosti církví 200.000 4.000,- - 2,00
14. Místní rozhlas 70.000 - -
15. SPOZ 40.000 18.764,50 46,91
16. Tìlových.a zájmová èinnost 1.010.000 267.893,- - 26,52
17. Koupalištì 730.500 121.045,73 16,57
18. Zdravotní støedisko 570.500 115.103,38 20,18
19. Bytové hospodáøství 4.106.000 1.298.508,63 31,62
20. Dùm mládeže 215.000 48.157,29 22,40
21. Veøejné osvìtlení 2.470.000 1.056.936,59 42,79
22. Pohøebnictví 74.000 23.485,70 31,74

23. Územní plánování 850.000 - -
24. Komunální služby a úz.rozvoj 181.000 53.851,42 29,75
25. Sbìr a svoz komunál. odpadù 2.400.000 965.685,10 40,24
26. Péèe o vzhled obcí a veø.zeleò 1.959.000 1.295.263,30 66,12
27. Dávky zdrav.postiž.obèanùm 50.000 - -
28. Dùm s peèovatelskou službou 480.000 213.885,10 44,56
29. Požární ochrana 365.000 86.586,64 23,72
30. Správa 11.543.000 4.915.295,33 42,58

Výdaje celkem 59.814.000 25.977.447,94 43,43
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Pøíjmy:
Celkové pøíjmy jsou plnìny na 48,04%. U daní je vyšší plnìní u danì z pøíjmù
fyzických osob z kapitálových výnosù (danì z úrokù, dividend a jiných kapitá-
lových výnosù - podíl na dani sdílené se státem). Nižší plnìní je u danì z pøíj-
mù fyzických osob ze samostatné výdìleèné èinnosti a u DPH. V mìsíci èervnu
nezaslal finanèní úøad žádnou finanèní èástku z DPH. Celkové plnìní daní
k 30.6. je 49,11%, což je v souladu s rozpoètem. Poplatky za zneèiš•ování
ovzduší nebyly zatím podnikatelùm vymìøeny, bude tak uèinìno ve 2.pololetí
2004. Nìkteré pøíjmové položky jsou již naplnìny, a to poplatek ze psù, pøíj-
my z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku - zde se jedná
o poplatek z roku 2003 za prodej plynovodu na Malé Bìlé a prodej trafostanice
na koupališti.V položce pøíjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich èástí
je zahrnuta èástka z prodeje Svazarmu na Malé Bìlé. Penìžní plnìní v položce
splátky pùjèených prostøedkù od právnických osob bude až k 15.11.2004.
Jedná se o pùjèku poskytnutou Støedoèeské plynárenské, a.s. Praha 1 dne
14.9.1999 ve výši 2.072 tis. Kè. Letos bude druhá splátka ve výši 700 tis. Kè.
V položce pøíjmy z pronájmu pozemkù (ø.25) je obsažen pøíjem od Domu dìtí
a mládeže Praha 7 za pronájem pozemku na dìtský tábor na koupališti, dále pøí-
jem za pronájem pozemku firmì Èeský mobil, a.s. Praha 10. Z fondu rezerv
a rozvoje nebyly finanèní prostøedky do 30.6.2004 èerpány.

Výdaje:
Výdaje jsou èerpány k 30.6.2004 ve výši 43,43%. Výdaje na lesním hospodáø-
ství nebyly ještì èerpány. Práce na výspravách pozemních komunikací byly
zahájeny - fakturace bude až ve druhém pololetí. Bylo zakoupeno vozidlo
MAGMA pro potøeby technické èety mìsta. Chodníky - hlavní položku zde
tvoøí výstavba chodníku na Malé Bìlé - s realizací bude zapoèato o prázdninách.
Kanalizaèní pøivadìè v ul. 5.kvìtna je ve fázi pøípravy akce k vodoprávnímu
øízení. Na kapli Svaté Barbory probìhly stavební práce na opravì fasády
západního štítu. Záležitosti církví - byl poskytnut pøíspìvek ve výši 4 tis. Kè
církvi Èeskoslovenské husitské na koncert Smyècového komorního souboru
Èeské filharmonie ve sboru Prokopa Velikého v Bakovì nad Jizerou. Tìlový-
chovná a zájmová èinnost - byly zaslány zálohy na èinnost sportovních orga-
nizací ve výši 190 tis.Kè, schválené pøíspìvky na zájmovou èinnost - zbývající
pøíspìvky budou organizacím zaslány ve 2.pololetí. Koupalištì - pro veøejnost
je v omezeném provozu otevøeno od 15.5.2004 - byl zprovoznìn "kula•ák", byla
provedena nutná údržba. Bytové hospodáøství - byly provedeny opravy plyno-
vých spotøebièù v nìkterých bytech (poruchy), oprava støechy v ulici Pionýrù
932-933, výmìna oken v ulici Husovì 372, výmìna oken v ulici Pionýrù 932-
933, byla provedena oprava hromosvodù na jednotlivých domech. Na pøestavbu
domu v Tyršovì ulici 613 byla zpracována projektová dokumentace, bylo zapo-
èato s realizací - zaplacena záloha na stavební práce ve výši 300 tis. Kè. Veøej-
né osvìtlení - probíhá rekonstrukce veøejného osvìtlení a místního rozhlasu
v obci Horka, nátìry sloupù VO v Bakovì nad Jizerou. Péèe o vzhled obcí
a veøejnou zeleò - probíhá bìžná údržba zelenì ve mìstì (sekání, støíhání
živých plotù apod). Akce „Vápeníkovi“ je pro letošní rok dokonèena (èerpáno
981.826,30 Kè). Další etapa zapoène dle finanèních možností v pøíštím roce.
Správa - výdaje na zabezpeèení chodu mìsta, pøed dokonèením je rekonstruk-
ce obøadní sínì v budovì mìstského úøadu. Ostatní položky ve výdajové èásti
jsou v souladu s rozpoètem.

Alena Brožová

KOMENTÁØ K HOSPODAØENÍ MÌSTA

Pøi zasedání redakèní rady pøed vydáním tohoto èísla Bakovska jsem obdržela 5
otázek pro starostu mìsta. Jelikož byl v dobì pøípravy tohoto èísla na dovolené,
otiskneme jeho odpovìdi v èísle pøíštím.

Magdalena Bulíøová

OTÁZKY PRO STAROSTU

Senioøi DPS v Bakovì nad Jizerou.
MìÚ v Bakovì uspoøádal již nìkolikátou spoleèenskou besedu ve spoleèenské
místnosti v DPS. Poslední hudební produkce se konala 1.7.2004, kdy pro bydlí-
cí seniory hezky hrál na akordeon pan Landa, zástupce starosty, a souèasnì
hezky zpíval nám známé èeské písnì. Vìtšina pøítomných si souèasnì hezky
zanotovala. Pøi tomto hezkém posezení bylo podáváno obèerstvení (káva, èaj)
a sušenky,  o které se postarala pracovnice úøadu pí Dvoøáková, a to vždy
s úsmìvem. V závìru posezení každý odcházel s pocitem radosti, pln  utkvìlých
písní v srdci, nebo• nìkteøí si hudbu notovali ještì na pokoji. Díky za vše MìÚ,
p. Landovi a pí Dvoøákové za pìkný podveèer v zaèátku prázdnin, nebo•
si každý zavzpomínal na svá dìtská a školní léta, pøi které nechybìla ani slza
v oku, vzpomínky nebo slza radosti a smíchu pøi teskné nebo veselé písnièce,
kterou dokonale podal p. Landa. Již všichni se tìší na další posezení. Upøímné
díky. Miloslav Formáèek

PODÌKOVÁNÍ
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Svatební obøady, vítání obèánkù èi slavnostní vyøazo-
vání žákù devátých tøíd. To vše se odehrává v obøadní
síni bakovského mìstského úøadu již øadu let. V roce
1977 se doménou naší obøadní sínì stala èelní stìna -
bílé kostky na mahagonovém podkladì a mahagonová,
èervenì èalounìná køesla. Zzbytek obøadní sínì byl
vytapetován oranžovými tapetami. Opravdu ojedinìlá
výzdoba, která nebyla k vidìní v blízkém ani vzdále-
ném okolí. Stejnì jako vše ostatní i naše obøadní síò si

žádala zmìnu. Pøed 4 lety bylo nutno provést rekon-
strukci elektøiny a pøi ní zmizely staré temnì oranžové
tapety a byly nahrazeny tapetami svìtlými. Uvažovali
jsme i o výmìnì èelní stìny a køesel, ale žádný z pøed-
ložených nápadù nám nepadl do oka. Letos jsme si
rekonstrukci obøadní sínì naplánovali do rozpoètu. Sta-
rostu mìsta na jedné z umìleckých výstav zaujaly
práce p. Jaroslava Chmelíka z Hradce Králové natolik,
že jej požádat o zpracování návrhu.  Ten se nám líbil
natolik, že jsme se rozhodli jej realizovat. Na bíle upra-
venou stìnu je z nìkolika zrcadlovì k sobì složených
desek v barvì bøízy a tøešnì vytvoøen obrazec z oblých

tvarù pøipomínající rostlinný tvar, èi stylizovanou kyti-
ci. Desky jsou na sebe vrstveny tak, aby koneèný
dojem byl plastický. Støední deska  /slza/ se znakem je
odsazena,  za ní jsou umístìny záøivky. Výsledný efekt
završují doplòky z kouøového skla. Tvar i materiál ze
stìny se zároveò objevují na stolku.  Byla vymìnìna i
stará prosezená køesla. A tak naše obøadní síò doznala
po 27 letech další zmìnu. Na fotografiích je místo za
oddávacím pultem volné, køesla neobsazená. Ale právì
dnes, 6.srpna 2004, stane pøed novou stìnou oddávají-
cí  a  do køesel usednou první svatební hosté.

Magdalena Bulíøová

Tak máme za sebou první polovinu prázd-
nin. Máte také ten pocit, že prázdniny,
Vánoce a dovolená utíkají tak nìjak rychle-
ji než jiné dny? Vím, že to dìti nerady slyší,
ale další školní rok se kvapem blíží. Zaène
1. záøí v 8.00 hodin.
Prvòáèci si s sebou vezmou pøezùvky,
tašky, penál… I letos s nimi mohou rodièe
strávit první den ve tøídì, kde se dozví, jak
bude školní rok probíhat. Ostatní dìti si pøi-
nesou pouze pøezùvky. Prvòáèci budou
chodit (stejnì jako kdysi do školky) nejdøí-
ve “na zvykání”. Každý den se jim pro-
dlouží vyuèování o jednu hodinu. Jejich
tøídními uèitelkami se stanou Mgr. Helena
Kaluhová a Mgr. Jitka Brychová. Jak jsem
mìla možnost je poznat, vím, že dìtem prù-
bìh školního roku hrami, pohádkami, sou-
tìžemi… Urèitì ukápne nìjaká dìtská
slzièka, ale držíme všem pìsti, a• je ten
jejich "nový krok" co nejpøíjemnìjší. Ško-
lákùm pøejeme hodnì štìstí pøi studiu a uèi-
telùm pevné nervy.
Tìm, kterým ve škole již 1.záøí vytráví,
budou obìdy vydávány již tento den.

Magdalena Bulíøová

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK SE
BLÍŽÍ

Na závìr školního roku jsme si mohli ve školní jídelnì
již tradiènì prohlédnout výstavu prací bakovských dìtí
navštìvujících výtvarný obor základní umìlecké školy.
Pod odborným vedením paní uèitelky Honcové si dìti
nejen osvojují nejrùznìjší výtvarné techniky (napø.
koláže, frotáže, linority, malbu na sklo, malbu na hed-
vábí, kresbu uhlem), ale dostávají také prostor na vyjá-
døení vlastního názoru a rozvíjení fantazie. Je dost
možné, že mezi žáky vyrùstá budoucí úspìšný výtvar-
ník, ale je jisté, že se zde tvoøí mnoho osobností
s výtvarným citem, které se nebojí vyjádøit prostøed-
nictvím výtvarné tvorby vlastní myšlenku.

Mladí výtvarníci se velmi výraznì podílejí na výzdobì
prostor našeho mìsta. Výsledky jejich práce jsou
k vidìní napøíklad ve vstupní hale zdravotního støedis-
ka, zdobí též èelní stìnu proti hlavnímu vchodu MìÚ.
Obrázky s nejrùznìjšími motivy jsou umístìny též na
chodbách a ve spoleèenské místnosti domu s peèova-
telskou službou. Každý z nich je originál vyjadøující
nejen technickou dovednost, ale též cit malého umìlce.
Díla jsou velmi rozmanitá a optimisticky ladìná, a tak
dotváøejí obyvatelùm tohoto domu pøíjemnou atmosféru.

Nové zájemce pøijímá ZUŠ na zaèátku školního
roku, a to prostøednictvím základní školy.

Ta•ána Dvoøáková

OBRÁZKY DÌTÍ ZDOBÍ MÌSTO

1974                    1977 2004

NOVÁ OBØADNÍ SÍÒ

-3-

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY



9.A slavnostní vyøazení - èerven 2004 9.B

-4-

Školní rok 2003/2004 byl slavnostnì
skonèen 30.6.2004 rozdáním vysvìd-
èení.  Naši ZŠ navštìvovalo 411 žákù,
jejich poèet vzrostl v prùbìhu roku na
415. Žáci byli rozdìleni do 19 tøíd a
vyuèovalo je 29 pedagogických pra-
covníkù: Mgr. Z. Dlasková - øeditelka
školy, Mgr. K. Piorecký - zástupce
øeditelky školy; l.stupeò - Mgr. M.
Vrabcová, Mgr. B.Èerná, Mgr. I.Dvo-
øáková, Mgr. E.Ernestová, Mgr. V.
Bartošová, Mgr. J. Rudolfová, Mgr.
M.Honcová, Mgr. M. Sejpalová, Mgr.
J.Bubáková, Mgr. I. Kavanová, Mgr. J.
Brychová, Mgr. H. Kaluhová, J.Navrá-
tilová. II.stupeò - Mgr. V. Èech, Mgr.
M. Livorová, Mgr. J. Piorecká, Ing. D.
Stehlíková, Mgr. J. Brodská, Mgr. J.
Kendíková, Mgr. H. Kozáková,
B. Matìjù, Mgr. L.Brodský, Mgr. M.
Veselý, Mgr. J.Èerná, Mgr. L.Cimrma-
nová, Mgr. M. Masopustová, Mgr.
M.Sýkorová. 
O èistotu školy a školní družiny se sta-
ral pan školník M. Èinka a paní uklí-
zeèky Z. Èermáková, J. Fraòková,
B. Klemová, B. Motyèková, J. Nová-
ková a M. Šedinová. Administrativní
chod školy zabezpeèovala paní R.
Bubáková. O zdravou a chutnou stravu
dìtí se staraly paní V. Nagyová - ved.
jídelny, paní H. Zejbrdlichová - ved.
kuchaøka, a kuchaøky I. Hazdrová,
H. Kešnerová, M. Nedomová a

M. Benešová. Péèi o postiženého žáka
se vìnoval Mgr. M. Veselý. Všem
zamìstnancùm školy touto cestou
dìkuji za celoroèní práci. 
Škola pracovala a bude zatím nadále
pracovat podle vzdìlávacího programu
Základní škola èj. 16847/96 - 2, rozpra-
covaného tématickým plánem do jedno-
tlivých pøedmìtù. Koncepèním zámì-
rem školy bylo a je rozvíjet osobnost
každého žáka, aby byl schopen samo-
statnì myslet, svobodnì se rozhodovat
a projevovat se jako demokratický
obèan. Posilovat zdravé sebevìdomí
dítìte, podnìcovat jeho všestranné akti-
vity, komunikaci mezi lidmi, podporo-
vat další vzdìlávání a uplatnìní našich
žákù v životì je cílem našich uèitelù.
K dosažení tohoto cíle potøebujeme
neformální vztahy a propojenost základ-
ní školy s rodinou. 
K podpoøe dìtských aktivit a spoluprá-
ci s rodièi a širokou veøejností jsme
v prùbìhu roku uskuteènili øadu spor-
tovních, kulturních a spoleèenských
akcí. O vìtšinì z nich jsme Vás, ètená-
øe Bakovska, prùbìžnì informovali. 
Dovolte mi, abych alespoò ty nejdùle-
žitìjší znovu struènì pøipomnìla.
Celý podzim žila naše škola pøíprava-
mi na adventní pøedvánoèní mìsíc,
který jsme zahájili velkým vánoèním
zpíváním pod rozsvíceným adventním
stromem na bakovském námìstí, pøes

vánoèní jarmark a besídky až k jeho
vyvrcholení vánoèní akademií na rad-
nici. 
6.února 2004 se mohli rodièe spoleènì
s dìtmi pobavit a zatanèit si na Spole-
èenském plese TJ Sokol a ZŠ. 
3.èervna 2004 se na radnici pøedvedly
naše "Flétnièky". Ukázaly, co se
všechno v kroužku hry na flétnu za
uplynulý rok nauèily.
Škola uskuteènila také nìkolik spor-
tovních akcí - v únoru 2004 se vrátili
plni dojmù a nadšení úèastníci týden-
ního lyžarského výcviku, v èervnu se
nìkteré tøídy II. stupnì úèastnily
výcviku v jízdì na raftech, probìhly
školní výlety a vše vyvrcholilo poby-
tem I. stupnì ve škole v pøírodì
v Bílém Potoce v Jizerských horách.
Škoda jen, že støevní viroza pøedèasnì
tento pobyt našich dìtí ukonèila. Pøes-
to si dìli pøivezly mnoho pøíjemných
zážitkù, o kterých si pøeètete v nìkte-
rém z pøíštích èísel èasopisu. 
Škola je ale pøedevším výchovnì vzdì-
lávací instituce a její kvalita je dána
i výsledky pøijímacího øízení žákù
9. roèníkù, s kterými jsme se slavnost-
nì rozlouèili na mìstském úøadì ve
ètvrtek 24.6.2004. Celkem 40 žákù
odchází po prázdninách na støední
školy a støední odborná uèilištì - 2 žáci
na školy umìlecké, 2 na gymnázia, 12
žákù na støední odborné školy, 3 žáci

na soukromé støední odborné školy,
2 žáci na uèební obory s maturitou a 19
žákù na støední odborná uèilištì
a odborná uèilištì. 
Devìt žákù z 5.roèníku bylo pøijato ke
studiu osmiletého gymnázia. 
Pøejeme všem pøijatým žákùm mnoho
úspìchù v dalším studiu. 
Hodnì dobrých studijních výsledkù
pøejeme v novém školním roce také
našim stávajícím žákùm a pøedevším
budoucím prvòáèkùm. 
O tom, že máme mnoho výborných
žákù, Vás jistì pøesvìdèí následující
èísla: 
Z 251 žáka I. stupnì mìlo 117 dìtí
samé jednièky a ze 164 žákù z II. stup-
nì mìlo 65 dìtí vyznamenání, z tohoto
poètu 13 žákù dosáhlo na samé jedniè-
ky (Šárka Kroupová, Tomáš Duraèka,
Michal Horyna, Štìpánka Pešková,
Aneta Skotníková, Monika Turková,
Iva Chumlenová, Radek Matoušek,
Lucie Navrátilová, Tomáš Zahradník,
Kateøina Pìnkavová, Jana Kaluhová
a Romana Hainová). Celkem 346 žákù
ZŠ prospìlo a bohužel 4 žáci nepro-
spìli a èekají je opravné zkoušky na
konci srpna. 
To už bude jenom krùèek do nového
školního roku 2004/2005. 
Pøeji Vám všem pøíjemný zbytek
prázdnin, pohodu a klid na sluníèku
u vody a 1. záøí na shledanou ve škole. 

Mgr. Zdeòka Dlasková

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2003/2004

Tentokrát nás èeká v každé kategorii
rozbor jmen po dvou vzhledem k vydá-
vanému dvojèíslu našeho zpravodaje. 
Petra
- variantami tohoto jména jsou Petruše,
Petrana,
- jedná se o jméno øeckého pùvodu,
o ženskou podobu ke jménu Petr -
„skála, skálopevný“,
- v dalších jazycích mùžeme objevit
i jiné podoby tohoto jména: francouzsky
Pierre(tte), italsky P(i)etra, holandsky a
rusky Petra i Petrina, dánsky a norsky
Petra i Petrine, srbochorvatsky Petrija,
- mezi nejèastìji užívané domácké
podoby patøí: Petruš(ka), Pé•a, Pe•ula,
Pe•ulka, Petík, Pe•ka, Petrun(ka), Pet-
ris, Petruša, Pe•ulín atd.,
- jmeniny oslavuje 17. srpna.
Anna
- osamostatnìlou odvozeninou je
Anuše

- øadí se ke jménùm hebrejského pùvo-
du (z hebrejštiny „channáh“) a zname-
ná „milostná, milostiplná“, popøípadì
pøenesenì „líbezná, milá“ (ze stejného
základu pochází i jméno Hana),
- cizí jazyky užívají i další podoby
jména: holandsky Anna i Annika, ang-
licky Ann(e), francouzsky Anne, špa-
nìlsky Ana, maïarsky Anikó, irsky
Una…,
- z domáckých podob se nejèastìji
vyskytují napøíklad tyto: Anka, Anèa,
Anèe, Aòa, Andulka, Anièka, Anina,
Anynka, Anuška, Anitka, Nána, Nanyn-
ka, Nina, …,
- svátek má 26.èervence.
Pavel
- jméno latinského pùvodu (z latiny
Paulus), znamená „malý", pøenesenì
„skromný, nepatrný“,
- døíve se u nás ojedinìle užívala
i podoba Pavlín (z latiny s významem
„náležející Pavlovi“),
- v cizích jazycích najdeme i další
podoby jména: slovensky Pavol,

nìmecky, anglicky, francouzsky Paul,
italsky Paolo, španìlsky Pablo, portu-
galsky Paulo, rusky Pavel i Pavlin, pol-
sky Pawel i Paulin, srbochorvadsky
Pavao i Paval, maïarsky Pál, finsky
Paavo, …,
- jako èasto užívané se uvádìjí tyto
domácké podoby: Pavlík, Pavlíèek,
Pavèa, Pája, Pavka, Pála, Pavli, Pájík,
Pavlas, Pavloò, Pavluša, …,
- svátek má 29. èervna (Petr a Pavel).
Václav
- èeské jméno slovanského pùvodu,
znamená „více slavný“,
- vìtšina cizích jazykù vychází ze slo-
vanské podoby: rusky Vjaèeslav, pol-
sky Waclaw, srbochorvadsky Veèeslav,
Venceslav, z latinizované podoby Ven-
ceslaus pochází pak nìmecké Wenze-
slaus (zkrácenì Wenzel), anglické Wen-
ceslas, španìlské a italské Venceslao,
francouzské Venceslas, …,
- domáckých podob tohoto typického
èeského jména je celkem asi 140 tvarù
a nìkteré tvary se užívají také jako pøí-

jmení: Váša, Vašek, Vašík, Véna,
Venda, Venca, Venouš(ek), Váca,
Vacek, Váòa, Vanìk, …,
- svátek slaví 28. záøí.
Šimon (Šimonová)
- toto pøíjmení je odvozeno od køestní-
ho jména Šimon, které je poøeètìnou
podobou hebrejského køestního jména
(Šimhón) s významem „naslouchající“,
- k tomuto výkladu se øadí i další pøí-
jmení podobného základu napøíklad:
Šíma, Šimák, Šimandl, Šimek, Šimánì,
Šimera, Šimkovský, Šimsa, Šimùnek,
atd.
Brzobohatý (Brzobohatá)
- výklad tohoto jména pochází od staro-
èeského pøídavného jména „brzý“ ve
významu rychlý,
- pøíjmení se dá tak rozdìlit na dvì èásti
a potom vykládat s pøeneseným význa-
mem jako „rychle bohatý" (pøíjmení se
objevuje i v podobì Brzybohatý).

Mgr. Marta Masopustová

JAZYKOVÝ KOUTEK
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KULTURA

IVA VONDRÁŠKOVÁ
Ta zpráva na ni zapùsobila jako blesk z èistého nebe. Pøišla ze severní Moravy
a sdìlovala, že nakladatelství má zájem zaøadit její básnì do pøipravovaného
sborníku souèasné poezie. S doposud skromnou lékárnicí se zatoèil svìt, proto-
že nemìla o svém talentu ani tušení. Do poslední chvíle nevìøila, že je to prav-
da. Nicménì její verše v knize vyšly a další skvìlá dílka byla zaøazena do alma-
nachu Vycházející hvìzdy, který spatøil svìtlo svìta letos v èervenci.
Iva Vondrášková se narodila v Chomutovì. V útlém dìtství byla èasto nemocná,
ale rodièe ji pøesto vedli ke sportu. Excelovala ve školních slohových úlohách,
lyžuje, plave. Na gymnáziu našla pøátele v prostøedí hudebnì zamìøených lidí
a jejich pøátelství trvá dodnes. Sama se hudbì nevìnuje, nicménì sdílí vkus
svého muže, poèítaèového odborníka, který má rockovou kytaru jako koníèka.
Vystudovala klinickou farmacii a našla v ní zalíbení. V roce, kdy promovala, pøi-
šel na svìt její syn, po atestaci a rigorózní zkoušce o pár let pozdìji dcera. Život
jí nastavil obì tváøe, jak usmìvavou, tak odvrácenou. Bìhem pùlroèního pra-
covního výpadku tvoøila ornamentní obrázky a psala. Tehdy se zrodila její poe-
zie.
Talentovaná básníøka pracuje v souèasné dobì na polovièní úvazek v lékárnì
U zlatého lva v Mnichovì Hradišti  a užívá si roli manželky, hospodynì, matky
teenagerù a skuteènì vnitønì svobodného èlovìka. Báseò, kterou zveøejòujeme,
je jedním z jejích dìl zaøazených do výbìrového almanachu milostné poezie,
který vyjde v závìru letošního roku.                                                                 

Vladimír Kostiha

BÁSNÍØKA Z BAKOVA

V pátek 18. èervna 2004 jsme se v odpoledních hodinách vypravili do blízké-
ho pohranièí, a to do lužickosrbské èásti Nìmecka. Byli jsme pozváni spolu
s dechovým orchestrem Jabloneèanka z Jablonce nad Nisou na Krabatfest do
mìsteèka Gross Särchen u velkého jezera Knappensee.(Nedaleko za Budyší-
nem). Konal se tu již tøetí roèník Krabatfestu. Krabat je historická postava
místního charakteru, uèenec. My bychom ho pøirovnali k našemu Krakonošo-
vi.
Když jsme dorazili na místo, bylo nám øeèeno, že budeme spát v privátì.
Zprvu jsme byli dosti rozèarovaní, nebo• jsme se už vidìli, jak s domácími
sdílíme jednu koupelnu, jak by tomu bylo asi u nás, kdyby nám dal nìkdo
hosty na starost. Jaké však bylo naše pøekvapení, když jsme bydleli po ètyøech
v bungalovech, kde pro nás hostitelé pøipravili pokojíèky jako klícky se vším
možným dostupným komfortem. Nìkteøí nás obdarovávali i pitím a alkoho-
lem, aby se nám u nich líbilo ještì víc. Na oplátku jsme se s domácími podì-
lili také o nìjaké ty klasické èeské výrobky, jako becherovka a klášterské
pivo, které jim moc chutnalo. 
V pátek veèer se u jezera konala velká sláva. Po setmìní pøijel na osvìtlených
èlunech Krabat se svou družinou. Poté se spustil zhruba dvacetiminutový nád-
herný ohòostroj, který byl doprovázen melodickou hudbou. Do pozdních
hodin se pak všichni bavili pøi produkci místních hudebních skupin.
Sobotní odpolední pøedstavení se odehrávalo pod obrovským stanem, to
proto, že se pokazilo poèasí a pršelo. Bylo zde ale plno divákù, a tak nám to
na náladì rozhodnì neubralo. Diváci obdivovali nejprve polský pìvecký sbor,
dále taneèní lužickosrbský soubor, folklórní soubor z Polska a v neposlední
øadì i náš soubor Furiant z Malé Bìlé u Bakova nad Jizerou. V prvním pásmu
jsme zatanèili za doprovodu Jabloneèanky Èeskou besedu. V druhém jsme
potom pøedvedli dvacetiminutové pásmo, které ukonèilo slavnostní odpoled-
ne. Odtancovali jsme na píseò Škoda lásky a potlesk nebral konce. Zaslouže-
nì jsme si tedy odnesli cenu sympatie - ze døeva vyøezaného Krabata.
Pøíprava na nedìlní odpoledne zaèala v
mìsteèku už v dopoledních hodinách,
kdy každý zdobil balonky, fábory,
obrázky, ale i kvìtinami své ploty. Prù-
vod se zaèal øadit již od jedné odpoled-
ní. To bychom Vám pøáli vidìt! Plno
masek, plno alegorických vozù, konì i
koòská spøežení. Dohromady to bylo
nìco kolem ètyøiceti skupin. V prùvodu
jsme šli za Jabloneèankou. Ta se vezla
na valníku, který táhli konì, a hrála nám
pìknì do kroku. Cestou byly postaveny
dvì tribuny, kde se shromáždilo nejvíce
lidí, a to proto, že se zde hlásila jména
jednotlivých skupin. A tak jsme pøedvá-
dìli rùzné taneèní variace na polky, což
se všem pøihlížejícím moc líbilo. Diváci
však nebyli jen u tribun, ale stáli i v uli-
cích u svých domù, zdravili nás a máva-
li. A tak jsme tanèili a tanèili a tanèili.
Ostudu jsme rozhodnì neudìlali. Moc se
nám u toho kouzelného jezera líbilo a vìøíme, že se tam v budoucnu ještì
nìkdy podíváme.
Do pøíštího èísla Bakovska  pro Vás chystáme pozvánku na 5. výroèí zalo-
žení našeho souboru.   Za soubor Furiant Monika Èapková

BARÁÈNICKÝ SOUBOR FURIANT NA KRABATFESTU

Pøežiju vìzení, pøežiju nemoci
pøežiju trápení, zvládnu i zlé noci
cokoli pøežiju
budeš-li pøi mnì stát
hynu a nežiju
vždy, když nám "stydne drát".

Pøi ztrátì spojení klid žere panika
strach nutí k bolení a srdce naøíká
touha jak horeèka
tìlem chlad zatøese
pláèe tvá oveèka
sychravo nesnese.

IVA VONDRÁŠKOVÁ - „ZMATEK“

Dne 20.èervence uplynulo
20 let, co nás navždy opus-
tila naše drahá 

pí Vlasta Hykovápí Vlasta Hyková
zz Bakova.Bakova.

Všem, kteøí ji znali a vzpo-
menou s námi, dìkuje
rodina.

VZPOMÍNKA
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PRVNÍ POSELSTVÍ, napsané
údajnì na pergamenové listinì 28. øíjna
1968 panem Josefem Koèím, rychtá-
øem Staroslavné obce baráènické
v Trenèínì, je lidským oèím nedostup-
né. Je totiž ukryto ve sklenìné lahvi,
zalité voskem, pod koøeny lípy, symbo-
lu èeského národního vìdomí, v Ryb-
ním Dole. Dnes teprve ještì mladá lípa
dorùstá k potìše oka 36. vìk svého
života. Vsadili ji do rodné èeské pùdy
ve støedu 6. listopadu roku 1968 tren-
èínští baráèníci pod vedením svého
rychtáøe a nazvali ji Lípou svobody,
nebo• byla vysázena na poèest
50. výroèí vzniku Èeskoslovenské
republiky v roce 1918. Sázení Lip svo-
body bylo tehdy výrazem národní jed-
noty po vstupu armád Varšavské
smlouvy. Lípy svobody se staly symbo-
lem národního odporu proti cizím voj-
skùm okupujícím vlast. 
Trenèínskou Lípu svobody spatøíme pøi
vycházce Rybním dolem na høišti vedle
parku pøed Noháèovými. Pùvodní
moèál, zaplevelený porostem olší a vrb,
trenèínští baráèníci pøed válkou odkou-
pili a po válce témìø deset let zaváželi,
aby mohla vzniknout rovná plocha pro
pøíští høištì, které by se obèas stalo
i místem pro pøírodní divadlo. V roce
1953 byly kolem vzniklého høištì nasá-
zeny lípy, kdežto pùvodní bøízy, nasá-
zené po roce 1948, byly vykáceny. Na
východní stranì høištì bylo v druhé
polovinì padesátých let zøizováno pøí-
rodní jevištì, lemované tújemi. A právì
prostor uprostøed jevištì byl konšely
vybrán pro dùstojné umístìní Lípy svo-
body. 
Pùvodní text, uložený navìky v lipo-
vém koøání, se zachoval díky opisu
v baráènické kronice. Text je uveden

upravenou první strofou pochodu
Budovcovy župy, jenž v roce 1956
napsal trenèínský soused Milan Šída
a zhudebnil rodák Antonín Holub.
Doslovný text zní:

"Jizero chladná, ty matko snù,
vyjev nám jeden ze starých dnù,

zašum nám píseò, tu èeskou píseò
ze smutných a pohnutých dnù.

Na památku pod koøeny této lípy uklá-
dáme tento spisek Vám, jež (jimž) osud
dospìje jíti cestou života po nás…Sází-
me tuto lípu ve výroèí 50sátiletého
zrodu naší republiky, v období, kdy
národ èeskoslovenský je opìt zabrždìn
ve vývoji š•astnìjších dnù…
Jsme sjednoceni za velikými vùdci
našeho národa, kteøí vyvedli nás
z období temna a uskuteèòují tužby
našeho lidu! Nech• se jim to podaøí…
Jdeme s nimi, se Svobodou, Dubèekem,
Smrkovským, Èerníkem a Císaøem!
I Vy, naše (naši) potomci, volte cestu
našich pøedkù a vzpomínejte…
Tento spisek ukládáme do této èeské
pùdy, pod koøeny tohoto národního
stromu, my, èlenové vlasteneckého
spolku baráèníkù na Trenèínì a pøeje-
me si, aby tato lípa kvetla kvìty nej-
krásnìjšími soubìžnì s naší vlastí
a jeho lidem po mnoho staletí bez
úhonu z pokolení na pokolení.
Dáno v Trenèínì dne 28. øíjna L.P. 1968
Na vìènou pamì• zde naše podpisy:
Koèí Josef, rychtáø, 67 r., Blažek Vác-
lav, 1. místorychtáø, 65 rokù, Bednáø
Josef, 2. místorychtáø, 64 r., Šlechta
František, dùchodní, 44 r., Šída Milan,
vzdìlavatel, 42 r., Koštejn Josef, konšel,
70 r., Šlechtová Míla, syndik, 41 r.,
Tichý Josef, šafáø, 71 r., Vávra Ladi-

slav, posel, 41 r., Karásek Václav, kon-
šel, 62 r., Beneš František, konšel, 63 r.,
Moc Václav, konšel, 60 r., Štanèík Anto-
nín, konšel, 71 r., Kyselová Božena,
paòmaminka, 64 r., Kuna Antonín, prin-
cipál, 61 r., Šembera Antonín, pantatí-
nek, 70 r., Bechynì František, konšel,
72 r., Kolocová Anna, výbìrèí, 70 r.,
Zemanová Marie, matka praporu, 68 r.,
Odnohová Marie, škrabák, 59 r., Kynd-
lová Marie, zástupkynì paòmaminky,
59 r., Náhlovský Jan, konšel, 62 r.,
Beneš Josef, praporeèník, 65 r., Odno-
ha Josef, matrikáø, 64 r., Bílek Ladislav,
konšel, 60 r., Dvoøák František, zahrad-
ník a konšel, 57 r., Boháèek Josef, kon-
šel, 55 r., Konopásková Anna, 57 r.,
Tichá Anna, èlenka, 62 r., Tichý Otakar,
èlen, 66 r., Kameníková Božena, èlenka,
63 r.
Zapsáno v Trenèínì dne 6. 11. 1968."

Nutno dodat, že žádný z podepsaných
už dnes nežije. Jejich podpisy stvrzují
atmosféru doby, v níž žili.

DRUHÉ POSELSTVÍ je o mnoho
let mladší. Pochází z roku 1997, kdy se
ve mìstì konala velkolepá slavnost
500. výroèí udìlení mìstských práv.
Tehdy v nedìli odpoledne o bakovském
posvícení se sešlo na námìstí na tøi tisí-
ce lidí z širokého okolí, aby zhlédli
vystoupení mažoretek, taneèního sou-
boru Furiant z Malé Bìlé, støedovìkých
rytíøù v šermíøském zápolení, aby uví-
tali historickou scénku DO Tyl, orches-
tr Bakovanku a soubor moderních
tancù. Veèer bylo vše pøipraveno pro
ohòostroj, pøed nímž zarecitoval do
mìstského rozhlasu Petr Friedrich, èlen
DO Tyl, báseò Vladimíra Bednáøe Poz-
drav pøíštím vìkùm. Protože tato báseò
nebyla dosud nikde otištìna, má
v tomto èlánku svou premiéru zcela
v intencích nadpisu èlánku. Bylo stvo-

øena jako vyznání mìstu na základì
dlouholetého studia jeho pohnutých
dìjin.

"Mìsto mé, prastaré,
v malebném údolí nad øekou

sníš dávný sen s písní odvìkou, 
již pøináší Jizera èarokrásná,

tichá, huèivá mi hlasná.

Kolikrát v tvých pradávných zdech
nestaèil úsmìv a zbyl jen vzdech,

když pøicházela bída a nouze,
však v prostotì a skromné touze
chtìl chudák zase být èlovìkem.
A v pøedlouhém boji odvìkém

povodnì a oheò nièily tì,
i požárem zvony slité

po létech zas zaèly znít
a každý mohl znovu snít

když dùm se stal domovem.

Mìsto mé,
tvá høbitovní brána, kostely i Trojice
vrývají do mysli obraz svùj vìøíce, 

že nikdy nezapomenu.

A já nezapomenu,
já to vím, já to vím,

rád se z lásky vypovím
k tobì, moje mìsto v zahradách kolem

železnice,
tvá Zbába, Podstránì i starobylé Zví-

øetice
vìènì mì budou k tobì svádìt.
Mìsto mé, domove hrdý mùj,
pøežiješ vìky, proto pozdravuj

pøíští lidské pokolení, 
jež pro tvé zalíbení

bude tady po nás žít.

Mìsto mé,
kolikrát zdrané a zbièované,

mìsto mé,
kouzelné, líbezné a milované, 

ty budeš v mém srdci žít,
ty budeš vìènì žít!"

-áø

DVÌ POSELSTVÍ PØÍŠTÍM POKOLENÍM

V sobotu 24. èervence letošního roku se ve výstavní síni Muzea Bakovska kona-
lo slavnostní otevøení výstavy kreseb a akvarelù libereckého malíøe ing. arch.
Miroslava Ulmanna. Za pøítomnosti autora se sešlo více než tøicet vyznavaèù
výtvarného umìní, kteøí vyslechli proslov PhDr. Vladimíra Bednáøe o autorovì
tvorbì, zaposlouchali se do pøednesu úryvkù z tvorby Karla Èapka v podání
Ludmily Brodské a pozornì sledovali i vyznání samotného autora maleb a kre-
seb. Celý poøad doprovázela romantická hudba Františka Pešána, který se obe-
censtvu pøestavil ve høe na varhany.
Ing. Ulmann se narodil v roce 1929 v blízkém Turnovì, kde vystudoval reálné
gymnázium. Turnovské pováleèné kulturní období, nasáklé èilým hudebním
životem a pøítomností malíøských Mistrù Kinského a Vika, jej záhy pøivedlo
k výtvarnému umìní. U profesora Stuchlíka na gymnáziu si osvojil základy
kresby a malíøského umìní, které pak rozvinul pøi studiu na Vysoké škole archi-
tektury a pozemního stavitelství v Praze - obor urbanismus, kde se v kresbì zdo-
konalil u prof. Lieslera. Po studiích nastoupil na tehdejší liberecký KNV, po jeho
zrušení v roce 1960 do Stavoprojektu Liberec a posléze na 25 let zakotvil na
liberecké radnici, kde vedl støedisko urbanistiky. Mistr Ulmann kreslí ve svém
volném èase na výletech jako èlen Klubu èeských turistù a v poslední dobì na
celé øadì zahranièních zájezdù po Evropì, Asii i Jižní Americe. Z tìchto cest si
pøivezl velké množství obrázkù, v nichž zachytil volnou krajinu, lidské objekty
a pøírodu. Všechny jeho práce vznikaly pøímo na místì v dobì krátkých zastá-
vek pøi putování cizími zemìmi.
Tvorba ing. Miroslava Ulmanna diváka zaujme výrazem malíøského a kreslíø-
ského projevu, do nìhož autor vložil svou výraznou osobitost. Obrázky vynika-
jí technickou dokonalostí a kreslíøskou propracovaností. Autorovy práce sklidi-
ly úspìch na pøedchozích souborných výstavách v Liberci, Chrastavì a ve
Smržovce. Bakovská výstava potrvá do nedìle 29. srpna a je souèástí kulturní-
ho programu bakovského posvícení.

-áø

ÚSPÌŠNÁ VERNISÁŽ VÝSTAVY



Sobota 21.srpnaSobota 21.srpna
Loni se poprvé uskuteènilo posvícenské odpoledne na kyno-
logickém cvièišti, a tak se organizátoøi rozhodli jej zopakovat
i letos. Museli si však z organizaèních dùvodù posunout termín
již na sobotu 21.8. Od 13.30 hodin bude otevøen stánek
s obèerstvením - alko i nealko, kuøata, klobásy a jiné dobroty
a k tomu bude hrát reprodukovaná hudba. Od 14. hodin se dìti
mohou se svými psími miláèky (pouze rasa Voøíšek) zúèastnit
výstavy, kde mohou pøedvést, co jejich pejsek umí, jak je
poslouchá. Vítìz získá titul "Voøíšek Bakova 2004". Soutìží-

cí obdrží obèerstvení zdarma a dostanou i odpovìdi na své
otázky týkající se jejich pejskù. Od 15 hodin bude k vidìní
ukázka výcviku sportovních psù. Poté bude odpoledne patøit
dìtem. Èeká je zpívání pøi kytaøe, opékání vuøtù, malování
a spousta dalších soutìží. V plánu je i dìtské bakovské Caru-
so show, a bude li zájem, zopakuje se i veèer pro dospìlé. Pøed-
sednictví v porotì se ujme bakovský faráø Jiøí Veith, který též
pøedvede své sólové vystoupení. Kolem 17. hodiny budete mít
možnost zhlédnout krátké divadelní pøedstavení. Hned poté
se Vám pøedstaví country hudební skupina EŠUS. 
Odpoledne je urèeno dìtem, rodièùm i prarodièùm, prostì
všem. Budete si zde moci také zakoupit historické knihy
PhDr. Bednáøe - Stezkami domova a Bakovské historické
obrázky.
Od 19 hodin bude „cvièák“ patøit dospìlým. K tanci i poslechu
budou hrát   hudební skupiny Víkend a Reflex. Veèerní
vstupné èiní 40,-- Kè.

Od úterý 24.srpnaúterý 24.srpna se budou na námìstí roztáèet kolotoèe,
houpaèky a jiné atrakce.

Ve støedu 25.srpnastøedu 25.srpna se na námìstí uskuteèní tradièní posví-
censké trhy.

Sobota 28.srpnaSobota 28.srpna
Sbor dobrovolných hasièù (SDH) Bakov vás zve na mìstské
koupalištì, kde se uskuteèní 6.roèník memoriálu Josefa Dvo-
øáka v požárním sportu mužù a žen. Soutìž je zaøazena do
Boleslavského poháru 2004. Nebude chybìt ani obèerstvení.

Od 10.15 hod. se odehraje první domácí soutìžní utkání ve
fotbale, kde Bakov pøivítá mužstvo FK Louèeò.

Nedìle 29. srpnaNedìle 29. srpna
Od 10.30 se uskuteèní za sokolovnou první domácí druholigo-
vé utkání v házené Bakov - Øevnice.

V odpoledních hodinách probìhne koncert známé dechové
skupiny ŽOSANKA z Èeské Lípy. Èas a místo konání bude
upøesnìno na plakátech, které pro Vás pøed posvícením pøipra-
víme.

Nedìle je též posledním dnem, kdy mùžete zhlédnout v mìst-
ském muzeu výstavu reportážních kreseb a akvarelù ze
svìta Ing. arch. Miroslava Ulmanna (viz. str. 8)

A jako každý rok se po „posvícenské nedìli“ uskuteèní v pondìpondì--
lí 30.lí 30. srpnasrpna od 14.00 hod. v restauraci Na Zastávce uskuteèní
"posezení s hudbou" pana Korela.

Magdalena Bulíøová

BAKOVSKÉ POSVÍCENÍ
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ze soutìže  „Voøíšek roku 2003“



TJ Sokol Bakov n.J. se rozhodla v are-
álu za sokolovnou vybudovat venkov-
ní víceúèelové høištì s umìlým povr-
chem, které bude možno využít pro
volejbal, nohejbal, basketbal a podob-
né sportovní èinnosti.
Garantem tohoto sportovního projektu
a pùvodcem myšlenky je náš volejba-
lový oddíl. Protože by se nám z vlast-
ních zdrojù nepodaøilo tuto akci zreali-
zovat, zažádala TJ o grant z Fondu
sportu a volného èasu Støedoèeského
kraje. Obdrželi jsme sice jen polovinu
požadované èástky, ale i to je úspìch.
Oslovili jsme i okolní firmy a jsme
velmi rádi, že se na stavbì sportovištì

bude finanènì podílet Faurecia
Exhaust Systems s.r.o., a ProChemie
Trans s.r.o., Velmi nám pomohlo
i mìsto Bakov n.J. Samozøejmì, že
nemalou èástku na výstavbu høištì
vyèlení ze svého rozpoètu i TJ Sokol.
Stavbu bude realizovat odborná firma,
která bude vybrána na základì výbìro-
vého øízení, nìkteré práce budou pro-
vedeny svépomocí.
Víceúèelové høištì bude sloužit nejen
pro oddíly TJ Sokol (rádi bychom se
v budoucnu zapojili do regionálních
soutìží), ale bude si ho moci prona-
jmout i široká veøejnost.

starostka TJ Sokol Mgr. Jitka Brychová

ZA SOKOLOVNOU SE BUDE STAVÌT

Dne 19.6.2004 se naše družstva B a stará garda zúèastnily soutìže v požárním
útoku požádané v Bítouchovì. Soutìž byla velmi dobøe organizaènì zajištìna  a
doplnìna výstavou staré požární a vojenské techniky. Naše družstvo B se umís-
tilo v celkovém poøadí na 8. místì a stará garda ve své kategorii zvítìzila a pøi-
vezla si velmi pìkný pohár. Nutno podotknout i nepøíznivou okolnost, že obì
družstva musela startovat s bìžnou zásahovou požární støíkaèkou PS 12, sou-
tìžní výkonnìjší stroj se právì nacházel v opravì. 
Další pøíklad èinnosti je hned z druhého dne 20.6.2004. Jedná se o brigádu na
chatì v Drhlenách, kde se provádìla pøíprava na letní dìtský tábor, který byl
naplánován na první èervencový týden, dále zabudování zatahovacích dveøí
a položení nové podlahové krytiny do kuchynì. 

Bavor Jaroslav

Z ÈINNOSTI BAKOVSKÝCH HASIÈÙ
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Z BAKOVSKÉHO SPORTU

Poslední víkend v kvìtnu skonèila
mistrovská soutìž pro hráèe národní
házené. Všechna družstva hrála
v oblastním pøeboru Støedoèeského
kraje. Pod vedením trenérù Mgr. Petra
Šulce, Václava Brzobohatého a Tomá-
še Prùši skonèilo družstvo mladších
žákù na 2.místì a družstvo starších
žákù na 4.místì. Mladší žaèky ve své
kategorii zvítìzily s právem úèasti na
mistrovství èeské republiky v Žatci,
kterého se však pro virové onemocnì-
ní žákù základní školy na škole v pøí-
rodì nemohly zúèastnit. Starší žaèky
vybojovaly rovnìž 1.místo a zúèastnily
se mistrovství èeské republiky, které se
za úèasti vítìzù všech krajù hrálo
v Krèínì. Tam se dìvèata umístila na
velmi pìkném, ale jenom, 4.místì.
V utkání o bronzovou medaili podleh-
ly dívky družstvu SK Studénka 13:15.
S prázdnou se však nevracely. Nikola
Dvoøáková si odvezla primát druhého
nejlepšího støelce za 35 vstøelených
branek a Lucie Navrátilová byla vyhlá-
šena nejužiteènìjší hráèkou celého
mistrovství èeské republiky. O druž-
stva žaèek se starají trenéøi Zdenìk
Hemzal, Josef Mužák ml., Tomáš
Ševcù a Michal Štìpánek.
V soutìži mužù startovala dvì bakov-
ská družstva pod vedením trenérù
Vladimíra Èecha, Vladimíra Štìpán-
ka, Josefa Mužáka st. a Bøetislava
Èerného. Za úkol mìla zvítìzit
v posledním kole, kde muži bojovali
o postup s družstvem NH Øevnice
"B" (jen vítìz postupoval). Dílo se

skuteènì podaøilo. Postup do 2. ligy
vybojovali hráèi: Václav Brzobohatý,
Jaroslav Nedoma, Milan Flodrman,
Jan Štìpánek, Miroslav Ledvina, Jiøí
Štecha, Oldøich Kysela, Jan Kysela,
Tomáš Prùša, Tomáš Vlasta, Petr
Kožíšek, Michal Palounek, Luboš
Bajtl, Martin Sajdl, Radek Sajdl,
Lukáš Paldus, Zbynìk Pyšný, Martin
Václavík a velká nadìje bakovské
házené, teprve patnáctiletý Tomáš
Zahradník. 
Støedoèeského oblastního pøeboru
v sezónì 2004 - 05 se zúèastní družstva
mladších a starších žákù, dorostencù,
mužù "B", starších žákyò a dorostenek. 
Domácí zápasy obl. pøeboru
SO 4.9. Bakov - Bøezno
SO 18.9. Bakov - Stará Hu•
SO 2.10. Bakov - Øevnice
SO 9.10. Bakov - Modøany
Domácí zápasy II.ligy
NE 29.8. 10.30 Bakov - Øevnice
SO 11.9. 15.00 Bakov - Litvínov
NE 12.9. 10.30 Bakov - Most
NE 26.9. 10.30 Bakov - Osek u

Rokycan
SO 2.10. 15.00 Bakov - Nezvìstice
NE 3.10. 10.30 Bakov - Pøeštice

Všichni hráèi, funkcionáøi a doufám,
že i pøíznivci národní házené se už
nyní tìší na kvalitní ligové zápasy s
patøiènou atmosférou, kterou nám vy,
diváci, jistì pøipravíte. Bližší informa-
ce naleznete ve vývìsní skøínce oddí-
lu národní házené u sokolovny.

Za oddíl národní házené Bøetislav Èerný

HÁZENKÁØI BAKOVA JSOU DRUHOLIGOVÍ

“hasièská” chata v drhlenách

družstvo starších zákyò

posvícenské zápolení mužù
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Jako každým rokem i letos probíhala pod vedením R.
Haška a L.Stejskala pøíprava nejmenších tenistù. Pøíprav-
ky se zúèastòovalo bìhem roku asi 25 dìtí od pøedškolní-
ho vìku až do žákovské kategorie. To si vyžádalo struk-
turalizaci tréninkù dle úrovnì a poètu hráèù a byla tedy
nutná spolupráce dalších trenérù z øad èlenù oddílu. (viz
foto.)

Dne 23. èervna se uskuteènil závìreèný turnaj. Zúèastni-
lo se ho 18 hráèù a hráèek. Hrálo se ve tøech skupinách
a o zajímavá zápolení nabyla nouze. (viz foto.)

První skupina tìch nejmenších soutìžila v základních tré-
ninkových disciplínách. Za poøadí v každé z disciplín
byly udìleny body a jejich souèet urèil koneèné poøadí.
Vítìzem této kategorie se stala L. Obermaierová, druhý
skonèil M. Èerný a na tøetím místì se umístila B. Zavora-
lová. (viz výsledková tabulka è. 1.)

Ostatní byli rozdìleni do dvou skupin, kde hráli systé-
mem každý s každým na jeden set. Vítìzem první skupi-
ny se stala D. Švermová pøed L. Bartošem a J. Kertészem.
(viz tabulka è. 2.)

V druhé skupinì zvítìzila M. Rejzková pøed N. Slavíko-
vou a M. Stejskalovou. ( viz tabulka è.3)

Na základì výsledku tohoto turnaje byl proveden výbìr
hráèù a hráèek , kteøí se zúèastní nìkterých turnajù mlad-
ších žákù a žákyò a pøíští rok budou tvoøit základ žákov-
ských družstev. 

P. Šimon, místopøedseda LTC Bakov

ZÁVÌREÈNÝ TURNAJ PØÍPRAVKY LTC BAKOV
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Rok 2004 se stal významným v historii bakovské
kopané. Po dlouhých letech se bakovským fotbalis-
tùm v kategorii dospìlých podaøil postup do vyšší
soutìže a diváci se tedy mohou od pøíští sezóny tìšit
na soutìžní klání krajské úrovnì.
O tento krok usiloval Bakov již v minulých letech,
ale vždy chybìl ten povìstný krùèek. V pøedloòské
sezónì skonèil Bakov tøetí, když do I.B tøídy postu-
povaly dva týmy, a v loòské sezónì obsadil Bakov
druhé místo.
V tomto roce se tedy koneènì dlouho oèekávaný
postup podaøil a za tímto úspìchem stojí dlouhodobá
práce, když se do Bakova postupnì vraceli odcho-
vanci (Sedláèek, Pelant, Resl, Bláha, Soukup) nebo
bývalí hráèi (Toman, Hùlka). K nim se v prùbìhu let
pøidávali hráèi z okolí (Verner, Fanta, Živný, Beran)
a vlastní odchovanci (Chromý, Jachek, Vitmajer,

Vaníèek, Beránek atd). Výrazný podíl na tomto úspì-
chu má triumvirát trenérù M. Toman (nyní hráè Bìlé
p.B.), M. Syrùèek a J. Maryška. Poslednì jmenova-
ný nastoupil k mužstvu jako trenér pøed dvìma lety
a dokázal dovést mužstvo spoleènì s Martinem
Syrùèkem do krajské soutìže.
Mužstvo sehrálo v tomto roèníku 26 soutìžních utká-
ní, z nichž 19x zvítìzilo, tøi utkání skonèila remízou
a ve ètyøech utkáních odešlo mužstvo poraženo.
V sezónì 2003/2004 Bakov získal 60 bodù a dokázal
se prosazovat støelecky, když se mu podaøilo vstøelit
82 branek (prùmìr 3,15 branky na zápas). Na tìchto
gólech se podílel skoro neuvìøitelným poètem Jan
Resl, který se prosadil celkovì 33x a stal se tak po
zásluze nejlepším støelcem okresního pøeboru.
V tomto roèníku se mu také podaøilo pøekonat
magickou hranici 100 vstøelených branek v okres-

ních soutìžích. Druhým nejlepším støelcem mužstva
byl se sedmnácti brankami Jachek a tøetí se šesti
vstøelenými góly Pelant. Za zmínku také stojí pouze
23 obdržených branek, což je prùmìr 0,88 branky na
utkání. 
V sezónì tedy Bakov zmìøí síly napø. s Mnichovo-
hradištským SK, Dolnoubousovským SK, SK Bìlá
pod Bezdìzem a Rejšicemi. 
Zmìna nastává v hrací dobì domácích zápasù, kdy
výkop bude již v 10.15 hod. (naøízení støedoèeského
fotbalového svazu). Pøesto hráèi a realizaèní tým vìøí,
že diváci zachovají Bakovu svou pøízeò a povzbudí je
v domácích zápasech. První domácí soutìžní utkání
sehraje Bakov v sobotu 28. srpna od 10.15 hod., když
pøivítá mužstvo FK Louèeò (zde hrají bývalí hráèi
Bakova Macháèek, Salaè a Podzimek).
Jiøí Pelant

POSTUP BAKOVSKÝCH FOTBALISTÙ DO I. „B“ TØÍDY

Dne 19.6.2004 byli pozváni nejmladší žáci na turnaj malé kopané do Bìlé pod
Bezdìzem. Turnaje se zúèastnilo 14 nejlepších hráèù mužstva, z nichž vìtšina
bude od pøíštího roku hrát za mladší žáky. Turnaj byl rozdìlen do dvou skupin a
Bakov se v té své utkal s domácí Bìlou, Mladou Boleslaví a se Slavií Praha.
V prvním utkání nastoupili Bakovští proti Mladé Boleslavi, kterou dokázali pora-
zit 2:0, kdy obì branky vstøelila jediná hráèka na turnaji Barbora Nìmeèková.
Druhé utkání proti Bìlé pod Bezdìzem skonèilo stejným výsledkem jako první,
kdy se støelecky  tentokrát prosadili Ondøej Vích a David Nagy.

V závìreèném utkání skupiny se Bakov utkal se Slavií Praha, kterou dokázal sen-
zaènì porazit 3:2, kdy dvakrát skóroval Ondøej Vích a jednou David Nagy. Toto
vítìzství zaruèilo Bakovu první místo ve skupinì a postup do semifinále.
V semifinále se Bakov utkal s Èejeticemi, které jasnì „pøeválcoval“ výsledkem
4:0, kdy se gólovì dvakrát prosadil Nagy a jedenkrát Maøík a Vích. Tento výsle-
dek zaruèil mužstvu úèast ve finále a tím i jistotu medailového umístìní.
Ve finále se nakonec opakoval souboj z posledního utkání ve skupinì, kdy se
Bakov støetl se Slavií Praha. Toto finálové utkání bylo velmi vyrovnané, a tak
utkání rozhodla jediná branka, kterou vstøelil z pokutového kopu David Nagy. Po
utkání vypukla v táboøe Bakova veliká radost, nebo• tento výsledek je odmìnou
za èas tvrdé døiny a odøíkání.
Do Bakova putovala i individuální ocenìní, kdy se  nejlepším støelcem stal David
Nagy a zvláštní cenu obdržela Barbora Nìmeèková.

Na tomto úspìchu se podíleli trenéøi:
Miroslav Navara Jan Nagy
David Matoušek Lukáš Nagy
a tento hráèský kádr: 
Tomáš Louda Tomáš Beránek Vojtìch Ïuraèka
Josef Šeda Ondøej Frölich Martin Petráò
Miroslav Navara David Nagy Barbora Nìmeèková
Michal Maøík Ondøej Vích Luboš Bígl
Filip Adam Lukáš Kendík.

David Matoušek

BAKOVSKÁ MINIKOPANÁ SLAVILA ÚSPÌCH


