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Firmu Glass Vitrage, s. r. o., Bakov nad
Jizerou jsme Vám pøedstavili v loò-
ském roce v únorovém Bakovsku. Petr
Kolínský nám tehdy v rozhovoru øekl,
�e zatím nemìl pøíle�itost pro Bakov
zhotovit okenní vitrá�e. Mimo jiné
øekl, �e by jej i potì�ilo, kdyby mohl
zhotovit vitrá�e napø. pro kostel sv.
Barbory. Toto se mu ji� splnilo a nejen
to. V souvislosti s rekonstrukcí oken v
budovì MìÚ jsme se i zde doèkali nád-
herných vitrá�í. Spatøíte je na schodi�ti

vedoucím do 1. patra budovy. Jsou na
nich vyobrazeny bakovské motivy -
znak, souso�í Nejsvìtìj�í trojice a høbi-
tovní  brána. Jsem rád, �e bakovská
firma, která se mù�e chlubit svým
dílem nejen v Èechách, ale i v cizinì
(napø. v obøadní síni Staromìstské rad-
nice v Praze, nebo dokonce i v Øímì),
se mù�e zapsat do podvìdomí lidí i ve
svém mìstì. 

Jiøí Hieke

NOVÉ VITRÁ�E V BUDOVÌ MÌÚ

Tak, jak rychle plyne voda v na�í øece
Jizeøe, tak stejnì utíkají jsou i prázdni-
ny. Léto zmizelo v nenávratnu a tìch
pár slunných dní, které máme pøed
sebou, u� nemù�e zvrátit pomalý pøí-
chod podzimu. Nastal èas �kolní
docházky a vzdìlávání. �koláci zasedli
do lavic v novì opravených tøídách,
co� je výsledkem dvoumìsíèní odmlky
v èase prázdnin. Mezi nejvìt�í pøekva-

pení v novém �kolním roce patøí urèitì
novì vybavená poèítaèová tøída, kterou
se podaøilo spoleènými finanèním pro-
tøedky mìsta a ministerstva zrealizo-
vat. Je to urèitì záslu�ná èinnost, �e se
dìti a mláde� budou mít kde vzdìlávat
v poslední dobì velice dùle�ité oblasti
moderní doby na�eho století - elektro-
niky. Nezbývá ne� doufat, �e lep�í
vybavení, a tím i lep�í vzdìlávání,
odradí otrlé absolventy na�í �koly od
nièení majetku mìsta, a tím umo�ní
pouze nové investice do nového

mobiliáøe mìsta. 
Mezi nejdùle�itìj�í investici v leto�ním
roce pro �kolní mláde�, ale nejenom
pro ni, bude bezesporu patøit rekon-
strukce høi�tì Z� Bakov nad Jizerou.
Vznikne zde zcela nové sportovi�tì
s umìlým oválem, víceúèelové høi�tì,
prostor pro sprint, dálku i vý�ku. Nebu-
de to urèitì levná zále�itost, ale spoko-
jenost "sportovcù" bude tou pravou
odmìnou za vynalo�enou práci�

Jiøí Hieke

SLOVO STAROSTY

V minulém èísle Bakovska jsem upozoròovala obèany na omezení provozu na
mìstském úøadì z dùvodu výmìny oken. 

Mìsíc utekl jako voda a my musíme s potì�ením konstatovat, �e výmìna oken
pocházejících z r. 1929 byla úspì�nì dokonèena a budovu úøadu zdobí nová pla-
stová okna. Vzhledem k tomu, �e se v rámci výbìrového øízení podaøilo pláno-
vanou èástku na jejich výmìnu sní�it, bude mo�né je�tì v leto�ním roce vymì-
nit i vstupní dveøe a rozpoèet pøekroèený nebude. Vìøíme, �e instalací nových
oken dojde hlavnì k úspoøe spotøeby plynu, proto�e stará okna netìsnila a nìkte-
rá doslova ohro�ovala bezpeènost pracovníkù úøadu pøi jejich otevírání. Tak�e
jsme �zabili vlastnì dvì mouchy jednou ranou�. 

I v "rozbitém" úøadì jsme se sna�ili zachovat slu�by pro obèany a myslím, �e se
nám to podaøilo. Chtìla bych touto cestou podìkovat zejména obèanùm za trpì-
livost pøi omezení provozu, provádìjícím firmám za odvedenou práci a v nepo-
slední øadì úøedníkùm i pracovníkùm technické èety za práci v nouzových pod-
mínkách, za vystìhování, vymalování i úklid úøadu. Myslím, �e vlastní prací
jsme u�etøili nìjakou tu korunu do mìstského rozpoètu. 
Nakonec si lze jen pøát, aby nová okna slou�ila alespoò tak dlouho, jako okna
pùvodní. 

Jaroslava Èermáková

PODÌKOVÁNÍ

Mìstský úøad Bakov nad Jizerou �ádá obèany mìsta Bakova nad Jizerou a pøi-
lehlých obcí, aby na sbìrné støedisko do ulice 5. kvìtna, Bakov nad Jizerou, pøi-
vá�eli odpady roztøídìné, zvlá�t' sut' (cihly, kámen, keramiku), travní porost,
døevo, papír, plasty, barv, atd. a to z dùvodu vysokých nákladù za odvoz a likvi-
daci odpadù. Za tøídìné odpady zaplatí mìsto podstatnì ménì finanèních pro-
støedkù. Pokud obèané budou vozit odpady neroztøídìné, obsluha jim odpady
nepøevezme. 

Milu�e Hanu�ová

TØÍDÌNÍ ODPADU VE SBÌRNÉM STØEDISKU
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! v prùbìhu mìsíce srpna probìhly ve mìstì kontroly øidièù dopravní policií, 
! byly zahájeny pøípravné práce na vybudování høi�tì za �kolou, 
pøí�tí jednání zastupitelstva se uskuteèní 21. záøí, 
! v srpnu se na MìÚ uskuteènily 2 svatby, 
! pokraèuje se na vyspravování místních komunikací a chodníkù ve mìstì
i v místních èástech, 
! dokonèuje se úprava chodníku v Chudoplesích smìrem na Bradlec, 
! provádí se úprava dvora u po�ty, 
! pro leto�ní rok byly vyèerpány finanèní prostøedky na dopravní znaèení ve
mìstì, 
! odhalení pomníèku na poèest J. I. Linky je plánováno na øíjen leto�ního roku, 
! prùmìrný vìk obyvatel na�eho DPS je v souèasné dobì 77, 4 roku, 
! na mìstském koupali�ti se na vstupném vybralo do 6. záøí 50 967 Kè, 

! nedìlní posvícenské hudební odpoledne na stadionu nav�tívilo asi 100 lidí, 
! 22. záøí bude v Mn. Hradi�ti zahájen cyklus Kruhu pøátel hudby, pøedprodej
vstupenek je tel. è. 326 772 464, 
! znovu byly zapoèaty práce na opravì fasády kostela sv. Barbory,
! od 3. do 18. øíjna dojde k úplné uzavírce silnice I/38 (z Mladé Boleslavi smì-
rem na Èeskou Lípu) a objízdná trasa povede i pøes na�e mìsto po prùtahových
komunikacích. 

Jaroslava Èermáková

VÍTE, �E ... ? KULTURNÍ DÌNÍ

Kynologické cvièi�tì bylo na posvícenskou sobotu plné soutì�ících dìtí.

Na zaèátek �kolního roku jsme pro vás pøipravili výstavu loutek z dílny
Jiøího Havelky. Jeho marionety jsou souèástí rùzných loutkáøských sou-
borù a sdru�ení, zdobí interiéry domácností a dìtských pokojù. V posled-
ních letech také pracuje na postavách betlému, který je umístìn v Muzeu
Karolíny Svìtlé v Èeském Dubu. Výstava v Bakovì je v leto�ním roce
ji� jeho druhou samostatnou výstavou a podobnou pøipravuje pro známý
podzimní festival "Jièín - mìsto pohádek". Na slavnostním zahájení,
které probìhne v pondìlí 19. záøí v 17 hodin v prostorách farního úøadu
CÍRKVE ÈESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ, 5. kvìtna 513, jsme pozvali loutkáøe
Franti�ka Pe�ána, a tak budeme mít mo�nost vidìt nìkteré postavièky
pøímo "v akci". Výstava je prodejní a bude otevøena celý týden a� do
nedìle 25. 9. v�dy od 14 do 17 hodin. 

Kateøina Pechancová

VÝSTAVA LOUTEK

V pátek 7. øíjna poøádá Obec malobìlských baráèníkù od 17,00
hodin na Malé Bìlé v Èeské Besedì POSVÍCENSKÉ
POSEZENÍ s hudbou Mirka Korela. Obèerstvení zaji�tìno, pøí-
padné pøíspìvky do tomboly spolu s dobrou náladou mù�ete pøi-
nést s sebou!!! Monika Èapková

BARÁÈNICKÉ POSVÍCENÍ

Dne 27. 9. 2005 od 20. 00 hod se v sále radnice uskuteèní Sva-
továclavská zábava. Jako hosté zde vystoupí Jitka Zelenková,
Marie Rottrová, Ilona Csáková, Jarek �imek a Petr Hannig. 

Jiøí Veith

SVATOVÁCLAVSKÁ ZÁBAVA

Øímskokatolická farnost oznamuje, �e ku pøíle�itosti dokonèení
oprav kostela Pový�ení sv. Køí�e v Kosmonosích se 19. 9. 2005
od 18. 00 hod. bude konat slavnostní bohoslu�ba. 
Kázání: P. TH Lic Mariusz Kuzniar z Øíma, zpívají: M. Absolo-
nová, S. Sklovská, E. Pilarová, B. Matu�, L. Vernerová - solistka
státní opery, V. Roubal - varhany, F. Svejkovský, J. Verner - trub-
ky. Hlavní celebrant: P. Jiøí Veith. 
Bohoslu�bu pøená�í pøímým pøenosem Radio Maryja a TV
TRWAM z polské Torunì. 
Informace pro motoristy:
Osobní vozy doporuèujeme zaparkovat u léèebny psychiatrie v Kosmonosích!

Jiøí Veith

SLAVNOSTNÍ BOHOSLU�BA

ZVEME VÁS NA ...

Mìsto Bakov nad Jizerou pro Vás pøipravilo zábavný poøad 
"PEP�OU", 

který se uskuteèní 7. øíjna v 19. 30hod. v sále radnice. 
V poøadu úèinkují: Josef Náhlovský, Josef Mladý, Jiøí Mark-
vart, Daniel Náhlovský. Vstupenky v cenì 80 Kè budou v pro-
deji od 22. záøí v prodejnì Flora na zastávce. 

Tat'ána Dvoøáková

PØIJÏTE SE POBAVIT
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Dne 30. 9. 2005 tj. v pátek zopakuje bakovský ochotnický soubor úspì�nou
komedii "Prolhaná Ketty", její� premiéra v kvìtnu byla zcela vyprodána.
Poslední záøijový den znovu rozehrajeme zamotaný pøíbìh s tøemi nemluvòaty,
jeho� situaèní komika ka�dé publikum bezpeènì rozesmìje. Zveme v�echny,
kteøí hru je�tì nevidìli, i ty, kteøí si chtìjí zá�itek zopakovat. Udìláme v�e pro
to, aby byl opìt nezapomenutelný. Zaèínáme tradiènì v 19, 30 h. , vstupenky je
mo�no zakoupit v pøedprodeji opìt tradiènì v prodejnì Flora na zastávce. 

Filip Novák, DS Tyl

REPRÍZA "PROLHANÉ KETTY"

PERNÝ DEN 
Tak by se dala nazvat sobota dne
20. srpna 2005. Tento den jsme se ráno
v osm hodin vypravili ze svých domo-
vù a navrátili se a� s veèerní osmou
hodinou a to jen díky tomu, �e se spus-
til velký dé�t'�. 
Ale vezmìme to od zaèátku. Pøípravy
na slavnostní sobotu zaèaly ji� v týdnu.
A to tím, �e jsme poprosili bakovské
ochotníky o zapùjèení kostýmù. Vybrat
nìco, co by padlo do roku 1905, by
nebylo celkem tì�ké v tom velkém
mno�ství v�ech mo�ných �atù. Ale jak
vìdìt, co se asi tak nosilo v roce 1905?
No, nìjak jsme si spolu s "poraden-
stvím" paní Anto�ové vybrali rùzné
�aty a doplòky, které pak s vìcmi, které
jsme posbírali na pùdách a po známých,
udìlaly dokonalý obraz Rakouska -
Uherska. Dìkujeme Vám, "Tyláci". 
Takto vy�òoøeni jsme se vydali po ránu
smìrem do Sobotky, kde jsme na zapl-
nìném nádra�í vítali historický vlak.
Kromì vlaku velkou pozornost poutal
i ná� velmi starý dìtský koèár s pravým
miminkem uvnitø. �koda, �e jsme
s sebou nemìli nìjakou stylovou kasiè-
ku anebo �e nás nenapadlo pøistrèit klo-
bouk. Mohli jsme si na fotografování
polep�it nìjakou kaèkou a hned by byl
poèinek na opravu tohoto koèáru. Tak
tøeba pøí�tì. 
Na peronì se to jenom hem�ilo v�elija-
kými celebritami. Kde bezesporu tìmi
nejvá�enìj�ími byli hejtmani tøí krajù
a primátor Mladé Boleslavi. 
Po prohlídce vlaku, promenádì kolem
nádra�í a pøeletu historických letadel
jsme se vypravili v dobových kostý-
mech podívat na sobotecké námìstí,
kde se konal velký jarmark. Na�li jsme
si zde pìkné místo u ka�ny a posilnili se
nìjakým tím pivkem a klobáskou na
dal�í trasu. Cestou zpìt jsme ale potka-
li hlavního poøadatele, který nás obda-
roval lístky na obìd, tak�e jsme oprav-
du nestrádali. Po chutné stravì jsme se
vydali do obce �idnìves, kde se konala
velká sláva u pøíle�itosti 750 let zalo�e-
ní této pùvabné vísky. Prùvod jsme
absolvovali je�tì v kostýmech a taky
jsme si v nich zatanèili Èeskou besedu.
Nìkteré dámy toti� jako by zrovna
vypadly z doby národního obrození,
tak�e se to k tomuto na�emu tanci cel-
kem hodilo. 
Pak u� následovalo pøestrojení do
krojù. A proto�e jsme na tento den mìly
pøipraveny kroje Maøenky, dovolily
jsme si proti zvyklostem vystupovat
i bez silonek. Bylo opravdu teplo a�
vedro a já vìøím, �e nám to tetièky rády
odpustí. Po zatanèení programu jsme se
jen trochu vydýchali a u� zase "mazali"
dál. Pro zmìnu na druhý konec na�eho
okresu a vlastnì a� do Libereckého
kraje. A to do obce V�eò u Turnova.
Jezdíme sem celkem pravidelnì a v�dy
se tu o nás hezky starají. Nejinak tomu
bylo i tentokrát, kdy jsme zde zatanèili
opìt program a Besedu. Nechybìl tam
stánek s medovinou, a tak jsme kromì
limonád a piv popíjeli i staroèeský
nápoj. A vìøte, �e by nám chutnal a� do
pozdních veèerních hodin pøi taneèní
zábavì pod �irým nebem, nebýt toho,
�e poèasí si øeklo, �e toho pìkného ten
den pøedvedlo a� dost a zaèalo stra�nì

pr�et. Byl to nároèný, ale krásný den,
který jsme si pìknì u�ili. 

ZVÍØETICE
Markvartic Zdislav by se jistì divil,
kdyby vidìl tu spoustu lidí, kteøí zavíta-
li na jeho sídlo v nedìli 21. srpna 2005
v podveèerních hodinách. Hrady spat-
øené, spolu s Hynkem Máchou a Janou
Huzilovou, která celý projekt vymysle-
la, byly výborným zakonèením tohoto
"putovního" poøadu na radiu Jizera. 
Vzhledem k tomu, �e mé odhady nebý-
vají moc pøesné, netroufám si odhad-
nout kolik lidí se tohoto velmi poutavé-
ho a bohatým programem protkaného
podveèera zúèastnilo. Jen mì jako
Malobìláka tì�í, �e to bylo témìø jed-
nou tolik lidí, co nav�tívilo mnohem
velkolepìj�í sídlo Bezdìz, kde se tento
program pøedstavil mìsíc pøedem. Jen
s jinými interprety. 
Dále mì jako vedoucí souboru Furiant
tì�í to, �e jsme se po del�í dobì mohli
pøedvést se svými taneèními programy
pøed témìø domácím publikem. Vìøte,
�e je to celkem èest vystupovat mezi
takovými profíky, jako je orientální
taneènice Michaela Jadrná, muzikálový
zpìvák Roman Vojtek anebo dokonce
folkový zpìvák Wabi Danìk, i kdy�
jsme ka�dý z jiného oboru. Mo�ná plno
divákù pøi�lo právì na tyto hosty, ale
doufám, �e ani na�e dva vstupy je nene-
chaly bez pov�imnutí. A já jim chci
jménem celého souboru podìkovat za
potlesk. 
Náv�tìva a tanèení na hradì Zvíøetice
pro nás bylo po pøedchozí velmi nároè-
né sobotì jakýmsi uvolnìním. Ne snad
v tanci. Pìknì jsme si odpoèinuli pøi
poslechu a obdivu dal�ích úèinkujících.
Aè nejsme �ádní "profíci", víme, jak
moc èasu a hlavnì chuti i elánu do toho
v�eho musí èlovìk dát, aby výsledek
byl takový, jaký si pøedsevzal. 

PØIJÏTE MEZI NÁS!
Vzhledem k tomu, �e je tu opìt nový
�kolní rok, chceme upozornit dìti
a rodièe na to, �e pøi obci baráèníkù
Malá Bìlá funguje i dìtský soubor
Kominíèek, který zve nové zájemce do
svých øad. Dìti mohou být od vìku
nejménì 5 let a� po deváté tøídy. Zkou�-
ky probíhají ka�dý pátek od 15.00
hodin v Èeské besedì, co� je bývalá
prodejna Jednoty na Malé Bìlé. Tance
vyuèují èlenové souboru Furiant a tento
krou�ek je zcela zdarma. Hlavním
vedoucím je Pavel Bajer. Kontakt: 605
189 734. Rádi Vás uvítáme do na�eho
kolektivu. 
Dále zveme do øad dospìlého souboru
Furiant �ikovné "holky a kluky", even-
tuelnì i muzikanty - vìk není omezen,
kteøí by mìli zájem o folklórní tanec.
Zkou�ky tohoto souboru se konají ka�-
dou nedìli od 17. 00 hodin, pøevá�nì na
sále Restaurace Jizera v Nové Vsi anebo
v Èeské besedì na Malé Bìlé. Vedoucí
souboru je Monika Èapková. Kontakt:
603 824 024. Tì�íme se na Vás. 
Dal�í podrobnosti o na�em souboru
mù�ete najít na webových stránkách
www. bakovnj. cz/furiant/index. htm èi
na na�í nástìnce u autobusové zastávky
na Malé Bìlé. 

Monika Èapková

FURIANT A KOMINÍÈEK

V sobotu 27. srpna byla otevøena slav-
nostní vernisá�í ve výstavní síni
Muzea Bakovska samostatná výstava
bakovského malíøe pana Bøetislava
Ferkla. Zahájení byl pøítomen starosta
mìsta pan J. Hieke i samotný autor
obrazù pan Ferkl s chotí. Po úvodním
slovì dr. Bednáøe a nezbytné hudby,
kterou tentokrát pøipravila paní Dvo-
øáková z MìÚ, si mohli první náv�tìv-
níci prohlédnout obsa�nou výstavu,
která pøedstavuje prùøez malíøovy
tvorby za posledních ètyøicet let.
Autor obrazù maluje pøedev�ím kra-
jinky z bakovského okolí i zdej�ích
ulic. Na výstavì lze zhlédnout i záti�í
s ovocem, houbami èi kvìtinami. Jeho
malíøská �kola je autentická, nenapo-
dobuje �ádné vzory, jen sleduje tech-
niky realismu a impresionismu. Ve
svém díle pou�ívá v�ech známých
malíøských technik, jak je patrné

z èetných obrazù, které pøedstavuje
veøejnosti. 
Malíøova leto�ní samostatná výstava
je vìnována jeho pìtasedmdesátinám,
kterých se do�il v únoru. Ji� døíve
v Bakovì mnohokrát vystavoval.
Naposledy v roce 1989. Vlastní samo-
statnou výstavu tu mìl v roce 1986.
Bøetislav Ferkl je èlenem Sdru�ených
èeských výtvarníkù a pravidelnì se
úèastní jeho celostátních výstav.
V minulosti vystavoval v Bene�ovì
nad Plouènicí, Èeské Lípì, Bìlé p. B.,
Dolním Bousovì, Mnichovì Hradi�ti,
nìkolikrát v Mladé Boleslavi
i v Praze. 
Výstavu lze zhlédnout v dobì otev-
øení muzea, tj. v sobotu a v nedìli
od 10. 00 hod. do 12. 00 hod a odpo-
ledne od 14. 00 do 16. 00 hodin.
Výstava konèí o státním svátku 28.
záøí 2005. -áø

BAKOVSKO V OBRAZECH ANEB 
ZDAØILÁ VÝSTAVA OBRAZÙ BØETISLAVA FERKLA

Furianti jako z dob Rakousko-Uherska
3
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"...ani byste neøekli, jak nám ty dny
(prázdnin) utekly, �kola je tu zas. Pøi-
pravená, umytá, �ádná okna rozbitá..."
Skuteènì prázdniny utekly jako voda
a nastal opìt èas �kolního vyuèování,
které bylo slavnostnì zahájeno 1. záøí
2005. Na�ich 54 nových �ákù - prvòáè-
kù - pøi�el pozdravit i pan starosta
s paní Bulíøovou, která pilnì fotografo-
vala. Fotografie si mù�ete prohlédnout
na webových stránkách mìsta. Ve �kol-
ním roce 2005/2006 bude na�í �kolu
nav�tìvovat 412 �ákù a pro nì jsme
pøes prázdniny vybudovali novou poèí-

taèovou uèebnu s 24 �ákovskými stani-
cemi a 1 øídícím poèítaèem pro uèitele.
Finanèní prostøedky na vybudování
uèebny jsme získali dotací od zøizova-
tele mìsta Bakova n. J. 250 000 Kè
a z ministerstva �kolství 100 500 Kè.
V�em, kteøí se na vybudování poèíta-
èové uèebny jakkoliv podíleli, dìkuji.
Vìøím, �e na�im �ákùm usnadní výuku
získávání nových informací a pøípravu
na vyuèování. 

Mgr. Zdeòka Dlasková, øeditelka �koly

�KOLA ZAÈALA

Èas prázdnin a dovolených skonèil a
máme tady zase nový �kolní rok.
I v na�í mateøské �kole byl zahájen
1. záøí. Vìt�ina dìtí se ke svým kama-
rádùm a uèitelkám vrátila s úsmìvem,
ale sem tam ukápla i slzièka. To od
dìtí, které pøi�ly poprvé. V�dyt' si
musí na odchod od maminky teprve
zvyknout. 
V leto�ním �kolním roce je v na�í
�kolce zapsáno celkem 129 dìtí. Jsou
rozdìleny do 5 tøíd. Jednotlivé tøídy
jsou pojmenovány podle barevných
korálkù. Ve tøídì fialových korálkù
peèuje o dìti paní uèitelka D. Dvoøá-
ková, ve tøídì èervených korálkù paní
uèitelka J. My�áková a D. Halámko-
vá. O dìti ve tøídì modrých korálkù se
stará paní uèitelka V. Do�káøová
a D.Souèková. Ve tøídì �lutých korál-
kù pracuje paní uèitelka I. Madìrová
a D. Vlastová a ve tøídì korálkù zele-
ných paní uèitelka M. Hammerová
a J. Mlynková. O èistotu v na�í �kolce
dbá J. Dýnková, J. Prudíková,
D. Jachková, L. Mlynka. Dobøe nám
vaøí paní kuchaøky M. Urbanová,
A. �ubrtová, R. Pecková, J. Korelová. 
Provozní doba na�í M� je od 6 do 16
hodin. 
Úplata za pøed�kolní vzdìlávání èiní
300 Kè. Dìtem v posledním roèníku
pøed zahájením �kolní docházky se

poskytuje pøed�kolní vzdìlávání
zdarma. 
Na na�í M� pracujeme podle vlastní-
ho �kolního vzdìlávacího programu
s názvem "Spoleènì krok za krokem
do pøírody". Výchova a vzdìlávání je
u nás pøedev�ím zamìøeno na získává-
ní poznatkù o pøírodì, jejich zákoni-
tostech, uèíme dìti o pøírodu peèovat
a chránit ji. Za neménì dùle�ité pova-
�ujeme také uèit dìti vytváøet harmo-
nické vztahy, být ohleduplní, vzájem-
nì si pomáhat, naslouchat si, sna�it se
jeden druhému porozumìt. 
Do na�eho programu zaøazujeme ji�
tradiènì spoustu dal�ích aktivit. Jezdí-
me do divadla, na koncerty, na výlety,
poøádáme besídky, karneval, oslavu
MDD, ka�dý rok pøipravujeme akade-
mii. Neizolujeme se ani od dìní ve
mìstì. Pro na�e sousedy z DPS vyrá-
bíme dáreèky a pøáníèka k rùzným
pøíle�itostem, pøipravujeme pásma
písnièek, básnièek a pohádek. Samo-
zøejmostí pro nás je spolupráce se Z�,
�D, ZU�. 
A o tom, co v�echno pro�ijeme právì
v leto�ním �kolním roce, vás budeme
pravidelnì informovat na stránkách
tohoto èasopisu. 
V�em dìtem, pedagogùm a rodièùm
pøejeme pohodový �kolní rok 2005-
2006

Kolektiv M� Bakov nad Jizerou

NOVÝ �KOLNÍ ROK V MATEØINCE
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(Základní �kola v Bakovì letos a pøed 50 lety)
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE: ÈESKÝ JAZYK A LITERATURA
"Zdej�í �kola plnila smìrnice ministerstva �kolství o vyuèování. Ve v�ech tøídách

bylo pracováno podle methodických statí, které byly vodítkem pro redukci látky
a na národní �kole podle èlánkù v Komenském, kde bylo uvedeno základní uèivo�
Mluvnické a pravopisné znalosti se zlep�ily. Pøispìly k tomu pìkné uèebnice, které
obsahují mnoho vydatných cvièení� Nedostatky se projevují hlavnì v pøímém u�ití
pravopisu. Zlep�ení bude dosa�eno soustavnou a plánovitou èetbou, správným úst-
ním i písemným vyjadøováním ve v�ech pøedmìtech� Aèkoli mají ve v�ech tøídách
zadaná souborná díla povinné èetby, nebyla tato dostateènì u slab�ích �ákù vyu�i-
ta� Je potøebí, aby ve v�ech tøídách støední �koly byla povinná èetba dobøe kon-
trolována. Velmi se také osvìdèují ètenáøské záznamy�"

(Kronika bakovské �koly z let 1954 - 55 a 1955 - 56)
V souvislosti s vydáním nového �kolského zákona dochází i k nìkterým zmìnám
v systému vzdìlávání. Ka�dá �kola je povinna si vytvoøit dle Rámcovì vzdìlávacího
programu (RVP) svùj vlastní �kolní vzdìlávací program (�VP), který v základì
vychází z RVP a dále je doplnìn o specifika dané �koly. Veøejnosti známé uèební
pøedmìty se novì sdru�ují do tzv. vzdìlávacích oblastí. Do jedné vzdìlávací oblasti
se øadí pøedmìty blízké svým vzdìlávacím zamìøením. Jedná se o tyto oblasti: Jazyk
a jazyková komunikace (ÈJ a cizí jazyky), Matematika a její aplikace (Ma), Infor-
maèní a komunikaèní technologie, Èlovìk a jeho svìt (oborové pøedmìty I. stupnì -
vlastivìda, prvouka, �), Èlovìk a spoleènost (Dì a Ov), Èlovìk a pøíroda (Pø, Fy,
Che, Ze), Umìní a kultura (Vv a Hv), Èlovìk a zdraví (Výchova ke zdraví a Tv)
a Èlovìk a svìt práce. V tomto èlánku bych se chtìla podrobnìji vìnovat pøedmìtu,
na jeho� základì se mohou vyuèovat i pøedmìty dal�í - na�emu mateøskému jazyku -
èe�tinì. 
Jazykové vyuèování v souèasné dobì by mìlo vybavovat �áka takovými znalostmi
a dovednostmi, které mu umo�ní se pøedev�ím co nejplnohodnotnìji uplatnit ve svém
zvoleném pracovním oboru a v �ivotì dne�ní zrychlené spoleènosti plné komunikaè-
ních technologií - správnì vnímat rùzná jazyková sdìlení, rozumìt jim, vhodnì se
vyjadøovat ústnì i písemnì a úèinnì uplatòovat a prosazovat výsledky svého pozná-
vání. �ák by si tak mìl vytváøet pøedpoklady k úspì�nému dorozumívání s lidmi tím,
�e se uèí interpretovat jejich vyjádøení a reagovat na nì, uèí se porozumìt sám sobì
a své roli v rùzných komunikaèních situacích. Pojetí pøedmìtu èeský jazyk a literatu-
ra vede rovnì� k formování hodnotové orientace a k citlivému a estetickému vnímá-
ní okolního svìta i sebe samého, co� je v dne�ní dobì otázka velmi aktuální vzhle-
dem k silnému a mnohdy negativnímu pùsobení masmédií na vyrùstající mláde�. 
Nadále se pøedmìt èeský jazyk bude èlenit na tøi slo�ky - jazyková výchova (mluv-
nice), komunikaèní a slohová výchova (sloh) a literární výchova. 

V jazykové výchovì získávají �áci vìdomosti a dovednosti potøebné k osvojování
spisovné podoby na�eho jazyka. Navíc tato výuka základùm mluvnice a pravopisu
vede rovnì� k pøesnému a logickému my�lení, které je základním pøedpokladem jas-
ného, pøehledného a srozumitelného vyjadøování, je� �áci uplatní i v dal�ích oborech
vzdìlávání. V souèasné dobì se klade vìt�í dùraz na komunikaèní dovednosti �ákù,
ustupuje tak døíve pøeceòovaný význam pravopisu, jeho� zvládnutí v�ak nadále jed-
noznaènì hovoøí nejen o jazykové úrovni pisatele. V hodinách se �áci ve vy��ích roè-
nících uèí samostatnì vyhledávat a pracovat s informacemi z rùzných encyklopedií
a slovníkù, vyu�ívají poèítaèové programy ve �kolní poèítaèové uèebnì napøíklad na
procvièování pravopisu a tøídí a uspoøádávají poznatky získané samostatným studiem
zadaného tématu z uèebnic, odborných pøíruèek èi z internetu. Svá zji�tìní nejen píse-
mnì zpracují, ale také pøednesou formou referátu pro své spolu�áky, kteøí se tak uèí
smysluplnì naslouchat a zaznamenávat podstatné informace. 
V komunikaèní a slohové výchovì se �áci uèí kultivovanì psát a mluvit, rozumìt rùz-
ným druhùm textù a kriticky posuzovat jejich obsah i jejich výstavbu. Souèástí hodin
slohu se stávají tzv. pøipravená a nepøipravená mluvní cvièení na základì �ákových
poznámek èi také bez poznámek, kde si �áci osvojují zásady kultivovaného projevu.
V písemném projevu si mohou vyzkou�et vlastní tvoøivé psaní standardních komuni-
kaèních �ánrù (�ivotopis, charakteristika, subjektivnì zabarvený popis, výklad,
úvaha, �), ale také kreativnìj�í pøístupy k textùm (hry s písmeny, nápodoba literár-
ních �ánrù, tvorba básní, povídek, �). 
V literární výchovì �áci poznávají prostøednictvím èetby základní literární druhy
a útvary, uèí se postihovat odli�nosti v tvorbì významných autorù a formulovat vlast-
ní názory o pøeètené knize. Postupnì získávají a rozvíjejí základní ètenáøské návyky,
èetba se stává prostøedkem k uvìdomìní poznatkù a pro�itkù, které mohou pozitivnì
ovlivnit a nadále i ovlivòovat jejich hodnotové postoje, a obohatit tak i jejich duchov-
ní �ivot. �áci jednou i vícekrát za rok nav�tìvují bìhem hodin na�i mìstskou kniho-
vnu, kde nejen naslouchají pracovnicím knihovny, ale také se podílejí na vyhledává-
ní informací a zapojují se do zadaných úkolù. Ka�doroènì jednotlivé tøídy èi roèníky
zhlédnou divadelní nebo i filmové pøedstavení v Mladé Boleslavi a v Mnichovì Hra-
di�ti. Souèástí hodin literární výchovy pak jsou spoleèná èi individuálnì zadaná
zamy�lení (ústní a písemná) nad divadelním nebo filmovým pøedstavením èi rozbor
dojmu z èetby ètené ve �kole i mimo �kolu. �áci mají tak mnohdy mo�nost porovnat
rùzná ztvárnìní tého� námìtu v literárním, dramatickém èi filmovém zpracování.
K tìmto úèelùm se ve �kole vyu�ívají také videopoøady a audionahrávky. 
V povinnì a nepovinnì volitelných semináøích èeského jazyka zavedených od 7. roè-
níku se vý�e uvedené uèivo a výukové metody dále prohlubují a doplòují se o dal�í
zajímavosti, na které bìhem tradièní výuky není mnohdy vzhledem k pøeplnìným
osnovám èeského jazyka a ètyø hodinové týdenní dotaci nadbytek èasu. 

Mgr. Marta Masopustová

CO VÍTE A NEVÍTE O BAKOVSKÉ ZÁKLADNÍ �KOLE

ZE ZÁKLADNÍ A MATEØSKÉ �KOLY
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pokraèování z minulého èísla
V devadesátých létech sílí v Bakovì vliv sociálnì demokratické strany, která se
hlásí k programu II. internacionály, jen� zdùrazòoval pøedev�ím internacionalis-
mus dìlnické tøídy. Sokolské ideály zalo�ené na národní jednotì pøíslu�níkù rùz-
ných spoleèenských vrstev byly rozbíjeny z levé strany politického spektra. Soci-
ální demokracie nesouhlasila se sokolským liberalismem a výraznì ovlivòovala ty
své èleny, kteøí byli souèasnì té� pøíslu�níky Sokola. Dùsledkem je odchod celé
øady èlenù z øad Sokola. Podobnì tomu bylo i v Bakovì. Prudký úbytek èlenù zpù-
sobil, �e se sokolská jednota málem rozpadla. Bakovský spolek se ocitl v hlubo-
ké krizi. Nácvik na III. slet ztroskotal. Vlastního sletu se zúèastnila pouze symbo-
lická dvouèlenná delegace. V roce 1900 mìla jednota pouhých 41 èlenù, z nich�
jen jedna ètvrtina byla aktivních. Pøedstavitelem zdej�ího Sokola byl v devadesá-
tých létech MUDr. Josef Satran. 
Roku 1896 byl v Bakovì zalo�en druhý tìlovýchovný spolek, jím� byli velocipe-
disté. Kupodivu v malém Bakovì se do tohoto sportovního oddílu pøihlásilo 15
cyklistù, kteøí se aktivnì úèastnili závodù v okolí. Známým cyklistickým závodem
byla trasa Mnichovo Hradi�tì - Mladá Boleslav. Pøedsedou spolku byl Josef
Amler, místopøedsedou Jan Strnad. I cyklistika, ji� provozovali pøedev�ím zámo�-
nìj�í obèané mìsteèka, ovlivnila úbytek èlenù Sokola. 
Teprve od roku 1902 dochází k postupnému zvratu v sokolské èinnosti. Sokolové
po létech krize se opìt pøedvedli svým spoluobèanùm veøejným cvièením. Vze-
stup èinnosti nastal zvlá�tì v roce 1905, kdy byl pøi místním Sokole zøízen i dám-
ský odbor. Tehdy stál v èele tìlocvièné jednoty Jan Èervený. Prostory hostince Na
Zastávce, kde v�echny sokolské slo�ky cvièily, byl zaplnìn ka�dý veèer. Sokolo-
vé zde cvièili na starém koni a nízkých bradlech. Daleko lep�í podmínky ke cvi-
èení nastaly v roce 1906, kdy byla postavena nová �kolní budova chlapecké �koly
za mìsteèkem. V její prostorné tìlocviènì s vysokým stropem (dne�ní dvì dílny
tvoøily jednu velkou tìlocviènu) se nacházelo ji� více náøadí. Sokolové pochopili,
�e si musí své èleny vychovávat od �ákovského vìku, aby mìli v budoucnu dosta-
tek cvièencù. Pod vedením Václava Kuny se rozvinulo �ákovské cvièení, jeho� se
úèastnilo 30 - 40 �ákù. Na �ádost Sokola darovalo obecní zastupitelstvo pozemek
pøed tìlocviènou chlapecké �koly (mìla samostatný vchod), kde bylo zøízeno letní
høi�tì (prostor mezi �kolou a domem mláde�e). Na novém høi�ti se konal v roce
1910 i �upní slet k poctì 25. výroèí bakovské sokolské jednoty. Aktivita sokolù
opìt vzrostla. Na rozmachu tìlesných cvièení mají v Bakovì zásluhu pøedev�ím
obìtaví a zdatní cvièitelé �ípek a Bartoníèek, kteøí pøipravili pro VI. slet v Praze
51 cvièencù. TJ Sokol Bakov mìl v té dobì ji� 150 èlenù. 
Na poèátku 20. století je Bakov u� typickým mìstem �ivnostníkù, ale i dìlníkù,
kteøí pracují v nedalekých továrnách, kam dennì docházejí pì�ky nebo jezdí na
kole. Tam v sobì rovném kolektivu dostávají politickou �kolu �ivota pod vedením
sociálnì demokratické èi národnì socialistické strany. Dìlnictvo si uvìdomuje své
postavení v sociálnì diferencované spoleènosti a zaèíná se i v tìlovýchovì orga-
nizovat na tøídním principu. Proto vznikají Dìlnické tìlovýchovné jednoty (DTJ).
V Bakovì se ustavila DTJ 22. prosince 1907. Na jejím ustavujícím zasedání byly
projednány stanovy, které byly odeslány na okresní úøad do Mnichova Hradi�tì ke
schválení. Prvním pøedsedou se stal Josef Havlíèek. 
Zdá se, �e vznik DTJ nijak neovlivnil èinnost Sokola v Bakovì. Na pøelomu 1. a 2.
desetiletí se výraznì zvedla odborná a metodická úroveò cvièitelské práce v Soko-
le. V �upních soutì�ích v roce 1911 získali mu�i i �eny 1. cenu v prostných a tého�
umístìní dosáhli té� dorostenci v roce 1914. Dne 16. èervence 1911 se zúèastnili
mu�i, �eny a dorost ve velkém poètu �upního sletu v Knì�mostì, kde se konal na
louce za �antovským mostem pøes Knì�mostku. Nìkolik selských povozù, slav-
nostnì ozdobených a ovìnèených, pøivá�elo veèer nad�ené sokoly, kteøí zpívali
sokolské a národní písnì, zpìt do Bakova, kde byli srdeènì vítáni. 
Sokol prosazoval ve svém programu probouzet národní a vlastenecké vìdomí.
Zvlá�tì zvýrazòoval osobnost a údìl Jana Husa v na�ich dìjinách. V pøedveèer
výroèí jeho upálení 5. èervence 1911 uspoøádal zábavní výbor Sokola, vedený uèi-
telem Bernardem, pøedná�ku o Husovi, kterou pøednesl zdej�í uèitel Karel Sellner.
Tribuna byla zøízena na námìstí tak, aby øeèník stál pøímo proti so�e sv. Jana
Nepomuckého, umístìného na sv. Trojici, jen� se stal po Bílé hoøe symbolem
upevòování rakouské a katolické moci nad Èechami. Vlastenecké Sellnerovy
výzvy zasely v Bakovì semeno, z nìho� v roce 1915 vznikla iniciativa o zøízení
prostého Husova pomníku v Podstráních. 
Populárním sportem, který v na�em mìstì natrvalo zakotvil, byl fotbal. Jeho pro-
pagátory byli vìt�inou studenti, kteøí také jako první dovezli do mìsteèka opra-
vdový kopací míè a zaèali organizovat první fotbalová utkání na bakovském
námìstí, tehdy je�tì nezparkovaném, je� pøedstavovalo veliké høi�tì, kterému
vadilo jen souso�í sv. Trojice uprostøed. �ádný strom tu nestál, ani elektrické
vedení tu �ádné nebylo. Fotbal se hrál na severozápadní stranì námìstí mezi sv.
Trojicí a masnými krámy, tehdy u� hasièskou zbrojnicí. Ke studentùm se pøidáva-
li i ostatní mladíci ve mìstì, a tak v roce 1914 se z fotbalového krou�ku stává fot-
balový klub s názvem Sportovní klub (SK) Bakov nad Jizerou, jen� si za svùj znak
urèil èervenou pìticípou hvìzdu v bílém poli. Za spolkovou místnost si vyvolil
hostinec "táty" bakovských fotbalistù Václava Novotného na námìstí. Fotbal byl
pro mladé mu�e zajímavìj�ím sportem ne� náøaïový tìlocvik, a tak se hlavní èin-
nost Sokola musela opírat o zimní mìsíce.                      pokraèování pøí�tì, - áø
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Ve 12. století nebyl kraj pod Babou je�tì osídlený. Lesní porosty sahaly a� k samé-
mu Koprnickému potoku, který se klikatil ba�inatou krajinou, ne� se vlil do chlad-
né Jizery v Rybním dole. V blízkém okolí v�ak u� sídlilo nìkolik charvatských
rodù. Na východ od dvouhlavé hory se usadili kdysi Násedlnici, kteøí opanovali
mírné návr�í, je� nepatrnì vyvstávalo nad okolními slatinami a mokøinami. Na
jihozápad od Baby zalo�ili svou osadu Chudoplesi, kteøí se od jiných rodù li�ili
tím, �e neoplývali hustými vlasy, zatímco Kosmonosi, kteøí osídlili jihozápadní
svahy stejnojmenné hory, se honosili dlouhými vlasy a hustým oboèím. Dal�í
osady se pak nacházely za Jizerou (Zvíøetice, Dale�ice) nebo a� dále na severním
Hradi�t'sku. 
Dvouhlavou horu brzy nazvali Násedlnici podle svého slovanského zvyku Babou,
nebot' ztìlesòovala podle jejich tradice bohyni smrti a zimy. Odtud, od Baby, pøi-
cházely do krajiny mráz, snìhové bouøe, de�t'ové pøívaly a dlouhé tuhé zimy, které
skosily mnoho èlenù �iroké rodiny náèelníka Násedlnije. 
Neobydlený kraj si v onìch dobách pøisvojil zemìpán, jak bylo zvykem kní�ete èi
krále, jen� pak podobné neosídlené díly daroval za dobrou a vìrnou slu�bu svým
milcùm. V konci 13. století obdaøil král Václav II. jakéhosi Vlastibora, který se
psal ze Studénky, tímto chudým krajem pod Babou. Jak zaznamenávají staré leto-
pisy, Vlastibor si postavil své sídlo pøímo na úpatí Dìdka a Baby, kde ze zemì
vyvìrala vydatná studánka, podle ní� dostalo nové sídli�tì své pojmenování. Pan-
ství to nebylo nikterak rozsáhlé. Hranice vedla po høebenu Baby na dne�ní Brej-
lov, pak po svodnici dolù k zátoku Jizery v Rybním dole, odtud proti proudu poto-
ka pod dne�ní Trenèín a dále na severovýchod pøibli�nì po stávající státní silnici
a� k Budské Kalvárce. Od ní vedla panská hranice na východ k zájezdské cestì,
v její� polovinì se prudce stoèila k Násedlnicím, které obe�la, a stoupala vzhùru
ke Studénce. 

Kolem své tvrze (obr.)
zalo�il Vlastibor brzy vesni-
ci, po dlouhá desetiletí jedi-
nou na svém panství. Jeho
nástupce Viecek ze Studén-
ky byl zøejmì je�tì více
podnikavìj�í. Kromì koste-
la sv. Václava, který stával
na západ od studénské
tvrze, se zøejmì zaslou�il
o vybudování velkého ryb-

níka, jak v dobì panování otce vlasti Karla IV. bývalo zvykem. Pro �irokou hráz
vyhlédl místo témìø na hranicích svého panství s dílem zvíøetickým v poloze
dne�ního Trenèína. Bylo to neju��í místo mezi stránìmi. Pod ním asi dvì stì krokù
se ne�irokým údolím táhla zemská cesta, která smìøovala od Chudoples pøes
potok a moèály, prolo�ené hatìmi, dál na sever k Veselé. Po výstavbì hráze dosta-
la cesta novou, daleko lep�í dráhu. Zdá se, �e u� ve 14. století tu postavil Viecek
mlýn (obr.). Pozdìji kdosi z jeho nástupcù zalo�il rozsáhlý rybník, který sahal od

hráze a� k Násedlnicím,
rozdìlil dal�ími dvìma hrá-
zemi, a tak vytvoøil sousta-
vu rybníkù, které dostávaly
pøiléhavá jména. Nejdolnìj-
�í z nich u samého mlýna
obdr�el pøísloveèné jméno
Suchý rybník, proto�e se na
nìj dostávalo nejménì

vody, a tak býval èasto bez vody. Druhá hráz vyrostla v místech pøed stávající dál-
nicí, pøesnìji v místech, kde si pozdìji postavili své domy Rýdlovi a Nedvìdovi,
a vedla napøíè mìlkým dolem smìrem k Najberkovým. Rybník pøed ní byl nazván
Lapkovák a rozléval své vody a� k dlouhé hrázi (u Ko�kù), která zahradila potok
tak, �e jeho vody vytvoøily mohutné jezero. Tomuto rybníku se také øíkalo Hrubý
nebo také Studénský. 
V 15. století zalo�ili páni ze Studénky dal�í osadu Horka, její� sedláci a chalupní-
ci obhospodaøovali polnosti na severní stranì rybnièní soustavy a dová�eli obilí ke
mletí do Suchého mlýna, jak byl nazván mlýn podle rybníka le�ícího nad ním.
Okolní pole podél mlýna i rybníka byla porostlá trnkami, které vytváøely hustá
køoviska, je� skýtala dobrý úkryt pro loupe�ivé tlupy, které pøepadávaly kupce
a formany vezoucí zbo�í po zemské silnici. Suchý mlýn tak dostává v 15. století
daleko pøiléhavìj�í pojmenování Trnèin mlýn, proto�e byl obklopen samým trn-
èím. 
Pøibli�nì v polovinì 16. století se Vanèurové z Øehnic a na Studénce rozhodli
zalo�it nad trnèinskou hrází novou osadu. K pùvodnímu mlýnu pøibyly dal�í ètyøi
chalupy, pøi nich� se nacházelo po �esti rolích. Pro více osadníkù zde nebylo
místo, proto�e pole pod Babou byla pronajata od poèátku 15. století bakovským
sedlákùm, tak�e pro nové Trnèiòáky se dostávala jen úzká políèka nad Suchým
rybníkem, pod jeho hrází a úzký pruh od rybnídolské cesty k Babì. 
Majitelem mlýna byl mlynáø Jiøí Vylet'álek, který v roce 1626 prodal mlýn
i s celým pøíslu�enstvím Matou�i Náhlovskému. Pøi mlýnu bývalo 6 rolí.

pokraèování na str. 6
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Tento tenisový dorostenecký turnaj
jeho� patronem byla firma CR
PROJECT, s. r. o. , Ml. Boleslav se
uskuteènil 9-10. 7. 2005 na bakov-
ských dvorcích LTC za úèasti 20
hráèù z rùzných koutù na�í republiky. 
Vítìzem dvouhry se stal talentovaný
Vojtìch Petrtýl z TK Benátky nad
Jizerou který ve finále porazil Rej-
monta z Lokomotivy Trutnov. Bakov-
�tí hráèi se rovnì� neztratili. Kdy� Jan
Vlachovský obsadil koneèné 3. místo.
Výsledky od semifinále: Petrtýl -
Fajfr 6:4, 6:4, Rejmont - Vlachovský
6:2, 6:4, finále: Petrtýl - Rejmont 6:4,
6:4. 

Vítìzství ve ètyøhøe (viz. foto zleva)
vybojovala dvojice Fajfr - Rejmont,
která porazila dvojici �ec - Fric.
Výsledky ètyøhry: semifinále Fajfr,
Rejmont - Stránský, Roupa 6:2, 6:1,
Fric, �ec - Hron, Petrtýl 4:6, 6:4, 6:4,
Finále: Fajfr, Rejmont - Fric, �ec 6:2,
6:4. Dal�ím turnajem, o kterém vás
budeme informovat, bude turnaj
mu�ù, na kterém slavila na�e dvojice
Knápek Jan - �tastný Petr vítìzství ve
ètyøhøe, a turnaj star�ích �ákyò, který
mìl rovnì� velký ohlas u hráèù jako
turnaje pøede�lé. 

Karel Bubák

TENISOVÉ ZÁPOLENÍ DOROSTU
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SOBOTKA
- mìsto v severozápadních Èechách (západnì od Jièína)
- pùvodnì, , trhová ves" se poprvé pøipomíná roku 1287  (jako Sobunka)
- místní jméno je svým tvarem zdrobnìlina slova "sobota" 
- motivem pojmenování bylo, �e osada dostala pøi svém zalo�ení výsadu konat
trhy v sobotu
- obec byla pový�ena na mìsteèko roku 1498 

Mgr. Marta Masopustová

JAZYKOVÝ KOUTEK

Slu�ba �kole MB poøádá 
ve spolupráci s mìstem Mladá Bole-

slav cyklus pro seniory 

POSILOVÁNÍ PAMÌTI
Doba trvání: od pondìlí 17. øíjna 2005
do pondìlí 16. ledna 2006, (6 setkání
jednou za 2 týdny). 
Místo: uèebna Slu�by �kole MB, tø.
V. Klementa 601/13, 293 01 Mladá
Boleslav. 
Èas: od 14, 30 do 17, 30 hodin. 
Cílová skupina: obèanky a obèané
v dùchodovém vìku. 
Lektor: Mgr. Jaroslava Rampouchová
- psycholo�ka, pracovnice pedagogic-
ko - psychologické poradny v Praze. 
Obsah kurzu: 
- pamìt' jako celek, 
- typy pamìti, 
- základní mechanizmy a funkce
pamìti, 
- asociaèní zákony, 
- vnímání, pozornost, ukládání do
pamìti, vybavování, 

- posilování efektivního ukládání
a uchovávání dat v pamìti (struktura
obsahu, mentální mapy, mnemotech-
nické postupy, pomùcky pro vybavo-
vání apod. ), 
- somatické vlivy (vìk, pohlaví, indi-
viduální rozdíly, vý�iva, únavy, spá-
nek, biorytmy apod.), 
- poruchy pamìti, 
- trénink pamìti (zásady a rady pro
bì�ný �ivot, praktická cvièení). 

Pøihlásit se mohou zájemci osobnì,
písemnì, telefonicky nebo e - mailem
do pondìlí 10. øíjna 2005 na adresu: 
Slu�ba �kole MB, tø. V. Klementa 601,
293 01 Ml. Boleslav 
e - mail: simek@sskolemb. cz, 
tel. 326 334 547 - 9, fax 326 321 835,
mobil 608 718 898 

Michal �imek

KURS PRO SENIORY

SPORT

pokraèování ze str. 5
Druhá chalupa (obr.) se nacházela hned za hrází
vpravo pod kopcem (poslední obyvatel p. Havlíèek)

a postavil ji sobì, své man�elce a potomkùm sedlák
Klíma. Kdy� jeho �ena v roce 1600 ovdovìla, proda-
la své obydlí s celým pøíslu�enství Adamu Brtváøovi,
který po dvou létech celý majetek prodává Jiøíku
Abermanovi. Chalupy si hledí a pøikupuje od �tìpána
Kopeckého kus role. Po nìm získal návesní chalupu
v roce 1616 Matìj Nebohej, ale u� v roce 1622 ji pro-
dává Pavlu Starému Ponocnému. Po nìm pøichází na
tentý� grunt v roce 1629 Adam Klouèek, který u� po

roce v roce 163O obratem prodává svùj majetek Jiøí-
ku Pickovi. 
Na druhé stranì kopce proti Klímovì stavení postavil
chalupu studénský pán Jiøík Vanèura z Øehnic, který
ji u� brzy po výstavbì prodává v roce 1594 Vítovi
Krziezáczovi. Po nìm kupuje grunt �tìpán Kopeckej
(1597) a v roce 1615 jej nabyl Václav Vièek. 
V poøadí ètvrtá chalupa vyrostla vpravo od bakovské
køi�ovatky. Postavil ji na svùj vlastní náklad Jiøí Van-
èura z Øehnic a na Studénce a obdaøil ji právem
krèmy. Stalo se tak pøed rokem 1580, nebot' toho roku
zalo�il pøi své tvrzi na Studénce, kterou pøestavìl na
zámek, vlastní panský pivovar. Pivo z tohoto pivova-
ru dová�el do své nové krèmy v Trenèínì, jak se u�
tehdy osada nazývala. Prodej pøi zemské silnici byl
vydatným pøíjmem pro jeho podnikání. Tím ubylo
zákazníkù, pøedev�ím formanù, v chudopleské
krèmì, která nále�ela pánùm na zvíøetickém panství.
Proto jeho majitelé páni Abraham a Jindøich z Var-
temberka podali �alobu na pana Jiøíka Vanèuru
k zemskému soudu. Zøejmì neuspìli, nebot' krèma
v Trenèínì nezanikla. Pøesto ji v roce 1590 studénský
pán prodal Jiøíku Krejèímu, po nìm pøicházejí v krát-
kém sledu dal�í majitelé: Jindra Myslivec (1599), Jan
jinak Danìk (1600), 
Gregor Riger ze �imbornu (1601), Øíha Ku�ela
(1602), Jan Zajíèek (1612), Jan Vincler z Holan

(1616), Martin Berger (1620). Po posledním majiteli,
který v roce 1620 zemøel, se krèmy ujímá Pavel Krej-
èí. 
Poslední chalupa byla postavena opìt nákladem Jiøí-
ka Vanèury na úzkém pozemku mezi krèmou a spod-
ní chalupou Klímovou. V roce 1595 ji prodal pan
Vanèura Øíhovi Ku�elovi. Dal�ím majitelem byl Gre-
gor Ryger (1602). Po jeho pøedèasné smrti odkoupil
v r. 1616 od vdovy Rygerové chalupu s celým pøíslu-
�enstvím Jíra Èernej a v roce 1618 je u� dal�ím maji-
telem �tìpán Kopeckej. 
Roku 1623 do�lo ke konfiskaci majetkù úèastníkù
stavovského odboje. I oba dobøí sousedé pan Jan Vlk
z Kvítkova a na Zvíøeticích a pan Jiøík Vanèura z Øeh-
nic a na Studénce se jako protikatoliètí páni zúèastni-
li povstání, které skonèilo prohrou stavù na Bílé hoøe
roku 1620. Obìma pánùm byla zkonfiskována polo-
vina jejich majetku, druhá èást byla deponována
u královské komory. Své panství museli neprodlenì
opustit a jako nekatolíkùm nezbývalo nic jiného ne�
se odebrat do ciziny. Obì panství kupuje vévoda
habsburských vojsk Albrecht z Vald�tejna v roce 1623
a záhy v roce 1627 je postupuje svému synovci Max-
miliánovi z Vald�tejna, pod jeho� rod nále�elo celé
slouèené panství a� do roku 1849, kdy byla vytvoøe-
na státní správa a zru�eny patrimoniální úøady. 

pokraèování pøí�tì     -áø

425. VÝROÈÍ ZALO�ENÍ
TRENÈÍNA

Dne 23. záøí si pøipomeneme
1. smutné výroèí, kdy nás
opustila na�e milovaná
maminka a babièka paní

JINDØI�KA KREJÈOVÁ. 

Stále vzpomínají dcera Jindra
a v�ichni, kdo jí mìli moc
rádi. 

VZPOMÍNKA
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TS Bakov nad Jizerou - 
CC LKW Jistebník  1:3 (1:2) 

Zaslou�enou výhru si odvá�í severo-
moravský celek z palubovky bakov-
ských Slavíkù, nebot' se ukázal jako
kompaktnìj�í a støelecky nebezpeè-
nìj�í tým. Silnì omlazený celek
domácích se sice proti pro�pikované
sestavì hostù souèasnými i bývalými
reprezentanty v�ech kategorií sna�il
a døel, ale v rozhodujících chvílích mu
chybìl klid v koncovce. 
Po opatrném úvodu z obou stran se
zaèali pøesnými kombinacemi prosa-
zovat hosté, kteøí v první desetiminu-
tovce odsoudili bakovské hráèe do
role statistù a podaøilo se jim také se
�tìstím vstøelit dvì branky. První gól
vstøelil ve 4. min. první ze tøí exce-
lentních levákù v jistebnickém dresu
Sluka, kdy� po pøihrávce Malého
z celkem ostrého úhlu od lajny bod-
lem pøekvapil jinak velmi dobøe chy-
tajícího Knoblocha a s pomocí tyèe
skóroval - 0:1. V 5. min. ji� vedl Jis-
tebník o 2 góly, kdy� Kratochvíl teèo-
val ramenem tìsnì pøed domácím gól-
manem nemastnou neslanou støelu
Buèka - 0:2. Domácí kontrovali pøe-
dev�ím ze standardních situací, ale ani
Hrdina z pøímého kopu, ani Matìjka
a Zapadlo po dobøe rozehraných
rozích mladého brankáøe My�ku,
který pøekvapivì dostal pøíle�itost
pøed veteránem Krayzelem, nepøeko-
nali. Skóre se tak mìnilo a� v 15.min.,
kdy Zapadlo �el dùraznì do souboje
s My�kou, ten míè v rukou neudr�el
a kutálející se nesmysl pak v klidu
nový kapitán Slavíkù dorazil do
prázdné branky - 1:2. Zapadlo se pak
ocitl je�tì ve dvou dobrých pøíle�itos-
tech, ale je�tì veseleji mohli jít domá-
cí do poloèasových kabin, kdyby
8 vteøin pøed koncem právì Zapadlo,
jeho� uvolnil do brejku hrající trenér
Kamenický, zbrkle neuspìchal finální
pøihrávku na zcela volného Matìjku,
na nìho� by pak zívala jen prázdná
branka �. 
Druhá pùle byla také dramatická a pøi-
nesla kromì jediného gólu i vylouèení
domácího hráèe a nìkolik tyèí na
obou stranách. Aktivnì zaèali opìt
hráèi Jistebníka, jejich� branku ji�
hájil Krayzel. Ten také s jistotou
pochytal nìkolik jedovatých støel
bakovských hráèù, a kdy� u� byl pøe-
konán, pomohla mu konstrukce bran-
ky. U hostù trefili tyè také Sluka,

druhý a tøetí z levákù Maruchniè
a �iga. Rozhodující momenty pøi�ly
v 27. min. utkání, kdy jinak velmi
dobøe pískající rozhodèí pøehlédli faul
�igy, v pokraèující akci zaváhal Hrdi-
na, který poslal do brejku Ka�ického
a poté zatáhl za záchrannou brzdu
a �el nemilosrdnì ven. Z výhody tak
�li domácí do oslabení, které zku�ený
soupeø potrestal ve 28. min. po pøi-
hrávce �igy brankou Maruchnièe,
která se od dob Karla Vrabce jen tak
nevidí - tì�ký míè v nemo�ném úhlu u
brankové èáry trefil halfvolejem pøes
celou branku nad ramenem Knoblo-
cha pøímo do �ibenice - 1:3. Slavíci
zaèali hrát na hranici rizika a pøinutili
soupeøe faulovat tak, �e ve 30. min.
mìl ji� hrozbu 6. faulu. 10 metrový
kop se v�ak nakonec nekopal ani na
jedné stranì, kdy� jeho hrozbu domá-
cí rychle vyrovnali. Fialky pak mohli
z brejkových situací pojistit své vede-
ní, ale Knobloch byl na místì a mìl
také dobøe postavené ji� zmínìné
tyèe. Na druhé stranì zaujala akce na
jeden dotek, kterou zakonèoval
Kamenický do tyèe a nìkolik ostrých
pøihrávek na zadní tyè jistebnické
branky, které v�ak bakov�tí prováhali.
To u� od 35. min. hráli power - play,
ale bez patøièného brankového efektu,
a tak si Jistebník veze z kdysi nedo-
bytné tvrze 3 body. 
Trenér Jaroslav Kamenický: "Mu�stvo
mohu dnes vyzdvihnout pouze za
bojovnost a nasazení, hor�í u� to bylo
s promìòováním gólových �ancí
a bránìním prostoru pøedev�ím
v první desetiminutovce. Poté ale
i mladí nezku�ení hráèi zabrali a nelze
jinak ne� i pøes mno�ství taktických
chyb je za snahu pochválit. Hodnì
jsme ztráceli míè na hrotu útoku,
a hosté tak chodili do pøeèíslení. Zde
nás tlaèí bota a roli klasického pivota
by mohl mo�ná plnit po vyøízení for-
malit nový hráè Martin Sopko, který
hrál pravidelnì ligu za RCS Ko�ice.
�koda je také úbytku divákù, historic-
ky nejslab�í náv�tìvu jistì zapøíèinila
hrající reprezentace v Rumunsku. " 
Sestava: Knobloch (Janura) - Hrdina
(27. �ulc), Matìjka, Kohnhauser,
Koneèný - Baranèok, Bílek, Zapadlo,
Kamenický (Bla�ek). Branky: Zapad-
lo (15.) - Sluka (4.), Kratochvíl (5.),
Maruchniè (28.). Rozhodèí: Venc,
�tola (Jaromìøice, Znojmo). Delegát:
Nepil (Slaný). Divákù: 50. 

Ing. Jiøí Baborák

1. KOLO 1. UMBRO LIGY FUTSALU FIFA
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Rozlosování mistrovských zápasù "A" dru�stva v sezonì 2005/2006
podzim

3. kolo - PÁ 16. 9. 05 - SH TJ A� MB, zaè. 19. 30 hod. - ERA PACK Chrudim
4. kolo - PÁ 23. 9. 05 - SH TJ A� MB, zaè. 19. 30 hod. - HELAS KELOC Brno
5. kolo - SO 1. 10. 05 - SH TJ A� MB, zaè. 20. 00 hod. - MIKESKA Ostrava
6. kolo - SO 8. 10. 05 - SH Tøinec, zaè. 15. 00 hod. - BETAS MEGAS Tøinec  

(360 km) - BUS
7. kolo - SO 15. 10. 05 - SH TJ A� MB, zaè. 17. 00 hod. - BENAGO Praha (TV)

Ing. Jiøí Baborák

KDY A S KÝM HRAJÍ �SLAVÍCI�

Dne 27. 8. 2004 se na místním koupali�ti konal ji� 7 roèník soutì�e po�árních
dru�stev v disciplinì po�ární útok. Chci touto cestou podìkovat mìstskému
úøadu Bakov nad Jizerou za propùjèení prostor i spolupráci pøi zaji�tìní této
nároèné akce. Dík patøí i v�em divákùm, kteøí pøi�li soutì�ící podpoøit, i panu
Karlu Sprostému za dovoz a obsluhu elektrické èasomíry a samozøejmì v�em
rozhodèím a èlenùm SDH Bakov, kteøí soutì�i vìnovali svùj osobní èas. Soutì-
�e se zúèastnilo 20 dru�stev mu�ù a 9 dru�stev �en z celého regionu Mladobo-
leslavska. Po slavnostním nástupu v�ech dru�stev, který provedl velitel SDH
Bakov nad Jizerou �tìpán Dvoøák, do�lo k pøivítání hostù, pøedstavitelù SDH,
Hasièského záchranného sboru kraje a zástupcù mìsta vèetnì pana starosty.
V 9:15 zaznìl první výstøel startéra a témìø do 14:00 hodin probíhala samotná
soutì�. Následovalo vyhlá�ení výsledkù a pøedání diplomù a cen. 
Z výsledkù uvádím z ka�dé kategorie pìt nejlep�ích. 

Mu�i �eny
Umístìní Èas Umístìní Èas
1. �koda MB 27, 52 sec. 1. Chudíø 30, 49 sec. 
2. Bakov B 28, 96 sec. 2. Kosmonosy 31. 39 sec. 
3. Petkovy 29, 66 sec. 3. Petkovy 33, 52 sec. 
4. Sukorady 30, 96 sec. 4. Vodìrady 34, 96 sec. 
5. Dob�ín - Kamenice 31, 09 sec. 5. Plazy 36, 07 sec. 

�koda �e dru�stvu Bakova nevy�el èas o 1, 45 sec. lep�í. Putovní pohár si tím
pádem odvezlo dru�stvo �koda. I pøesto si na�e dru�stvo zaslou�í gratulaci za 2.
místo v této silné konkurenci. Druhé na�e dru�stvo mu�ù Bakov A slo�ené z
mladých èlenù SDH se umístilo na pìkném 7. místì èasem 31, 76 sec. 

Jarda Bavor

MEMORIÁL JOSEFA DVOØÁKA

Krnsko
6. roèník fotbalového turnaje 

LUCA CUP 2005 
v kat. mlad�ích �ákù byl výbornì zor-
ganizován a mìl výteènou spoleèen-
skou a sportovní úroveò. Celkové
vítìzství si odnesli �áèkové Bakova.

Poøadí:
1. Bakov, 
2. Krnsko, 
3. Lysá, 
4. Pøedmìøice

Nejlep�í brankáø: 
1. Turek - Krnsko
2. Beránek - Bakov

Nejlep�í hráè: 
1. Práger - Pøedmìøice
2. Nìmeèková - Bakov

Nejlep�í støelec: 
1. �tastný - Lysá, 4 branky
2. Navara - Bakov, 3 branky

Miroslav Navara

MALÍ FOTBALISTÉ
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RR EE AA LL II TT NN ÍÍ   ÈÈ II NN NN OO SS TT
prodej ,  koupì nemovitost í

sepisování   smluv kupních,   darovacích i  j iných
návrhy na vklad práva  do katastru nemovitost í
znalecké posudky          ! geometrické plány

! hypoteèní  úvìry

Roman Horvát ,  Palackého 497,  Bakov nad Jizerou
Tel .  603 902 937

e-mail:  roman.horvat@drif t .cz

"
!
!
!

DØEVÌNÉ A LAMINÁTOVÉ PLOVOUCÍ PODLAHY

VESTAVÌNÉ SKØÍNÌ NA MÍRU

- velký výbìr z více ne� 40 druhù
- úpravy povrchù

- záruka na materiál 10 - 15 let
- bezkonkurenèní záruka na práci - 3 roky

- dokonalé øe�ení úlo�ného prostoru
- zrcadlové výplnì

- �iroký výbìr doplòkù

KKKK OO NN ZZ UU LL TT AA CC EE AA ZZ AA MM ÌÌ ØØ EE NN ÍÍ ZZZZ DDDD AAAA RRRR MMMM AAAA

StarStaromìstské nám. 18, 293 01  Mladá Boleslavomìstské nám. 18, 293 01  Mladá Boleslav
po - pá 8.30 - 17.00po - pá 8.30 - 17.00

te l . / fax:te l . / fax: 33 22 66   77 22 22   00 66 55 mobi l :mobi l : 66 00 88   55 66 00   00 44 11

KUCHYÒSKÉ LINKY NA MÍRU

ELEKTROSPOTØEBIÈE
vestavìné - volnì stojící

DOPLÒKOVÝ PROGRAM

KE KA�DÉ ZAKÁZCE DÁREK.KE KA�DÉ ZAKÁZCE DÁREK.

KKKK OO NN ZZ UU LL TT AA CC EE AA ZZ AA MM ÌÌ ØØ EE NN ÍÍ ZZZZ DDDD AAAA RRRR MMMM AAAA

StarStaromìstské nám. 18, 293 01  Mladá Boleslavomìstské nám. 18, 293 01  Mladá Boleslav
po - pá 8.30 - 17.00po - pá 8.30 - 17.00

te l . / fax:te l . / fax: 33 22 66   77 22 22   00 66 55 mobi l :mobi l : 66 00 88   55 66 00   00 44 11

V I T M A J E R O V Á  R E N AV I T M A J E R O V Á  R E N A TT AA
Pedikúra (mokrá) + lakování, zdobení, masá�e

Manikúra klasická        Èínská manikúra P. Shine
Gelová modelá� nehtù 

Francouzská manikúra, lakování, zdobení, masá�e
Parafinové zábaly

Vlasové studio Studio - Bellisima
Dvoøákova 455 Jana Palacha 1026
Bakov nad  Jizerou    Mladá Boleslav 
PO, ST, PÁ      ÚT, ÈT
tel: 326 781 603    tel: 326 329 260

Mobil: 776 271 902

INZERCE

V sobotu 24. záøí projede Bakovem
sletová �tafeta. Tato akce je poøádána
Èeskou obcí sokolskou u pøíle�itosti
sletu, který se bude konat pøí�tí rok
v èervnu v Praze. 
�tafetový kolík, který bude obsahovat
poselství ÈOS, k nám pøed sokolovnu
pøivezou ve 13:30 hod. zástupci jed-
noty Ml. Boleslav. Toto poselství pøe-
ète v�em shromá�dìným starostka TJ
Sokol Bakov n. J. Mgr. J. Brychová.
Slavnostní akt pøedání bude doprová-

zen krátkým kulturním programem.
Poté bude cyklistická �tafeta pokraèo-
vat do Mnichova Hradi�tì. Ka�dý èlen
�tafety bude obleèen do jednotného
trièka a získá odznak s logem Sletové
�tafety, jednota obdr�í pamìtní stuhu
s nápisem. 
Tímto Vás v�echny srdeènì zvu na
doprovodný program a pøedání sleto-
vé �tafety. 

Mgr. Jitka Brychová, 
starostka TJ Sokol Bakov n. J. 

SLETOVÁ �TAFETA

17. 09. 10:15 SO Bakov Skalsko
25. 09. 16:30 NE M. Hradi�tì Bakov
01. 10. 10:15 SO Bakov D. Bousov
08. 10. 16:00 SO By�ice Bakov
15. 10. 10:15 SO Bakov Hoøín
Termín odjezdu autobusu na zápasy hrané "venku" se dozvíte z páteèního hlá-
�ení mìstského rozhlasu.

Luká� Bláha

KDE HRAJE BAKOVSKÉ �ÁÈKO�?

Èást osmá: Okinawské zbranì. 
Na pøísné zákazy dr�ení a no�ení zbra-
ní zareagovali Okinawané dvìma
geniálními zpùsoby. 

Jednak, podobnì jako na�i husité,
vyvinuli techniku boje za pou�ití bì�-
ného pracovního náøadí, jednak taj-
ným ka�dodenním cvièením promìni-
li své pìsti ve stra�livé zbranì. Vznik-
lo tak tzv. Kobudó, které historicky
pou�ívalo osm zbraní. Do dne�ních
dnù se v�ak zachovaly jen ètyøi:

NUNÈAKU - pùvodnì malý cep na
rý�i, v rukách znalce ale vra�edná
zbraò lámající kosti. Vìt�ina západ-
ních státù ji zakazuje stejnì pøísnì
jako zbranì støelné. 
TONFA - pùvodnì rukojet' mlýnku,
prakticky 60 cm dlouhý obu�ek s kol-
mou rukojetí. Tvoøí dnes souèást arse-
nálu amerických i èeských mìstských
policistù. 
BO - tyè, nejdostupnìj�í nástroj, skýtá

nekoneèné mo�nosti cvièení i pou�ití. 
SAI - dlouhá tupá dýka s vidlicí, údaj-
nì byla schopna lámat samurajské
meèe, slou�ila v�ak pùvodnì k sázení
a vyrývání rý�e�
- Význam boje se zbranìmi pro kara-

te je v tom, �e technika prázdných
rukou musí pøedpokládat i to, �e sou-
peø je ozbrojen. Instruktor musí ovlá-
dat základy techniky zbraní, proto�e
øada sestav pøedstavuje právì zne�-
kodnìní útoèníkovy zbranì. 

Dne�ní módní roz�íøení nunèaku mezi
militantní mláde�í nepostrádá tragiko-
mického nádechu. V podmínkách
dávné Okinawy byla její hlavní pøed-
ností nenápadnost, nosily ji hlavnì
�eny v zemìdìlství. Dnes naopak
pøedstavuje vysoce výhru�ný a varují-
cí pøedmìt. 

Pøí�tì èást devátá: Karate na Okinawì. 
Ladislav Modrý

KARATE - HISTORIE A SOUÈASNOST
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