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Vánoce - kouzelné slovo, symbol klidu a pohody. Tak by to mìlo být. Pro dospì-
láky je pøedvánoèní období ov�em vìt�inou plné stresu pøi shánìní dárkù, hodin
strávených v kuchyni pøi peèení cukroví, uklízení, chystání vánoèní výzdoby �
Bezesporu je to ale nejkrásnìj�í období roku pro na�e dìti, at' u� jsou malé èi
"odrostlé". Je krásné na �tìdrý den pozorovat malé caparty, jak stojí u okna
a vyhlí�ejí Je�í�ka, èekají na jeho zazvonìní a on zrovna pøiletí jiným oknem. Nad
Vánocemi se zamysleli bakov�tí sedmáci pøi hodinì èeského jazyka. Tøi jejich
pøíspìvky si mù�ete pøeèíst na jiné stránce tohoto èísla.

Kdysi mi kdosi napsal na vánoèní pøání: 
"Nastal èas dìtí a nadìjí, utichly spory a hádky, z nebe se na zemi

sná�ejí - vánoèní svátky �" 
Ka�doroènì si na nì v tuto dobu vzpomenu a dnes ho pøedávám Vám. Zkuste se
na chvíli zastavit, zavøít oèi a v duchu si pøání odøíkejte. Cítíte tu úlevu a pohodu?
Staòte se na chvíli dìtmi, zapomeòte na mnohdy malicherné hádky, nasajte vùni
cukroví a jehlièí a vzpomínejte s láskou na ty, které máte rádi, at' u� jsou nablíz-
ku nebo bydlí stovky kilometrù od Vás. Pro�ijte nejen èas vánoèní, ale i celý rok
2006 v klidu, pohodì, ve zdraví, s úsmìvem nejen na tváøi, ale pøedev�ím v srdci.
Pøeji Vám, at� ka�dý najdete pod stromeèkem ten "svùj" dárek, tøeba jen malièký,
za pár korun, nebo vlastnoruènì vyrobený. V�dyt' je to známka toho, �e na vás
nìkdo myslí, �e Vás má nìkdo rád.

Za redakèní radu Bakovska Magdalena Bulíøová.

VÁNOCE

Nemovité kulturní památky patøí v�dy
k tomu nejcennìj�ímu, co máme. Je to
dar z minulosti a odkaz pro pøí�tí gene-
race. Taková památka se stává i domi-
nantou na�eho mìsta. Zøícenina hradu
Zvíøetice se vypíná nad skalní masiv,
a je také velice dobøe viditelná z rych-
lostní komunikace 1/10. Jsem rád, �e
se tak dostává do podvìdomí projí�dì-
jících turistù na�ich i zahranièních.
Pokud je chceme pøilákat k náv�tìvì
na�eho mìsta, je zcela výhodné, tako-
vouto historickou památku vlastnit. To
se podaøilo a nyní je na nás, co udìlá-
me pro její údr�bu. �e tato zøícenina je
vyhledávaným objektem veøejnosti, je
jasné, ménì se v�ak ví o tom, �e o tuto
památku mají èím dál tím vìt�í zájem
i filmaøi. Toèily tu na�e i zahranièní fil-
mové �táby. Tím posledním filmovým
"divadlem", které zde natáèelo nìkolik
noèních scén, byla jedna renomovaná
zahranièní filmová spoleènost. Tato
mo�nost zde toèit byla samozøejmì za

úplatu, která není zanedbatelná, a tato
èástka by se mìla vrátit zpátky na hrad
v podobì prací na zabezpeèení a opra-
vì objektu. Pokud se takovéto akce
budou vyskytovat alespoò obèas, je
mo�né, �e takto opravovaná památka
pøiláká stále více turistù. To se zcela
jistì projeví i na slu�bách v na�em
mìstì a také zviditelnìním Bakova
pøed �irokou tuzemskou veøejností
i zahranièními náv�tìvníky. Patøí se
také podìkovat v�em obèanùm Podhra-
dí i èásti Zviøetic za to, �e byli po èas
pøíprav a natáèení trpìliví a tolerantní.
Takové mno�ství lidí, které se podílelo
na vzniku zábìrù nového filmu, se
muselo nìkde ubytovat a nìkudy projet
a� na hrad. I takováto akce, jako je
natáèení na této dominantì, mù�e otev-
øít cestu mìstu u nás i v zahranièí. Jsem
pøesvìdèen o tom, �e máme co nabíd-
nout �

Jiøí Hieke

SLOVO STAROSTY

V období mezi záøijovým a prosinco-
vým jednáním zastupitelstva mìsta
rezignovali na své funkce jeho dva èle-
nové - Jaromír �tìpánek a Miroslav
Palounek. Mandáty pøevzali první
náhradníci na kandidátních listinách
volebních strany za SNK Lubomír
Peroutka a za ODS Vìra Do�káøová.

Tito èlenové zastupitelstva slo�ili dne
5. prosince na jednání prosincového

zastupitelstva slib a stali se jeho plat-
nými èleny.
Vzhledem k tomu, �e M. Palounek byl
také èlenem rady mìsta, bylo nutné
souèasnì zvolit jeho nástupce. Ve
veøejné volbì se novým èlenem rady
poètem hlasù 20 - 0 - 1 stal Václav
Grünwald ml., který byl jediným
navr�eným kandidátem na tento post.
Ke zvolení mu blahopøejeme. 

Jaroslava Èermáková

NOVÝ ÈLEN RADY MÌSTA

Proto�e se přiblí�il čas
Vánoc a tím i konec roku
2005, chtěl bych touto ces-
tou poděkovat na�im občanům za to, �e nám umo�nili

uskutečnit investiční akce a opravy ve městě i v jeho
okolí, které vedou ke zkrá�lení a zlep�ení �ivota
v tomto malebném koutku na březích řeky Jizery. 
Přeji Vám v�em do Nového roku 2006 hodně
zdraví, �těstí a dobré pohody, kterou budeme

určitě v pří�tím roce potřebovat pro to, aby se
nám společně podařilo udr�et toto krásné,
a pro mnoho lidí také milované město, ales-

poň na takové úrovni, jakou má dnes!

Jiří Hieke

VÁNOÈNÍ PØÁNÍ
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Tohle pøísloví platí od nepamìti
a zøejmì je�tì hodnì dlouho platit
bude. Já jsem se s ním v�ak neøídila
a moje informace o zmìnì jízdních
øádù èeských drah dopadla tak, jak
dopadla. pìt. Vycházela jsem toti�
z informací a pøedaných návrhù jízd-
ních øádù na úøedním jednání k jejich
zmìnì. Pøíslu�né instituce zøejmì
pozdìji po�adavky mìst a obcí pøe-
hodnotily a vysly�ely je, bohu�el nás
o tom ji� neinformovaly, tak�e ètenáøi
dostali zprávy zkreslené. Za to se moc
omlouvám a jsem jedinì ráda, �e
námitky obcí padly na úrodnou pùdu
a cestující si polep�í. Jsem ráda
i tomu, �e ètenáøùm není to, co napí-
�eme, lhostejné a na èlánky reagují.
Jak tedy budete " správnì " cestovat
hezky popsal pan M. Kuna, který nás
(a nejen on) na chybu upozornil, tak�e
v�em za sebe i za na�e ètenáøe dìkuji
a jeho èlánek otiskujeme v plném
znìní:
Dobrý den!
Chtìl bych vás upozornit na chybu

v listopadovém vydání Bakovska,
v èlánku o zmìnì jízdních øádù. Je zde
chybnì uvedeno, �e R 941 bude od
jízdního øádu 2005/2006 projí�dìt
zastávku Bakov nad Jizerou - mìsto.
Podle ji� vydaného kni�ního jízdního
øádu pro rok 2005/2006 bude tento
vlak zastavovat i na zastávce, a to
v 7:04. V Bakovì nad Jizerou - mìsto
zaènou zastavovat i jiné rychlíky. 
Ve smìru do Turnova zde budou zasta-
vovat v�echny rychlíky, kromì ranního
rychlíku v 8:46, který bude na zastáv-
ce zastavovat pouze v pracovní dny.
Ve smìru do Prahy bude na zastávce
zastavovat ji� zmínìný R 941 v 7:04
a dále rychlíky v 9:01, ve 13:04
a nedìlní spì�ný vlak v 16:15. Ostatní
rychlíky smìr Praha budou zastavovat
jen na nádra�í. 
S pozdravem Michal Kuna 
P. S.:Jízdní øády jsou k nahlédnutí jak
na zastávkách autobusových a vlako-
vých, tak v kni�ní podobì i na inter-
netu (www.jizdnirady.cz). 

Jaroslava Èermáková

DÙVÌØUJ, ALE PROVÌØUJ �

Témìø ka�dému úøedníkovi se dostá-
vají na stùl podání, podnìty, �ádosti,
stí�nosti, které je povinen vyøizovat.
Do kontaktu s úøadem, nejèastìji
s obecním èi mìstským, se dostává
vìt�ina obèanù. Nìkteøí dobrovolnì,
aby jim pøiznal nebo osvìdèil nìjaké
právo. Nìkteøí nedobrovolnì, úøad jim
ukládá povinnost. První skupina
odchází z úøadu vìt�inou spokojená,
ta druhá s opaèným pocitem. A o prá-
vech a povinnostech nejen obèanù, ale
i právnických osob se jedná ve správ-
ním øízení. Proto úøedníci na v�ech
stupních øízení v na�í republice
s napìtím oèekávali vydání nového
správního øádu. 
Ten spatøil svìtlo svìta dne 24. èervna
2004 pod èíslem 500/2004 Sb., a sou-
èasnì s ním zákon è. 501/2004 Sb.,
kterým se mìní nìkteré zákony v sou-
vislosti s pøijetím správního øádu. Oba
zákony nabudou úèinnosti 1. ledna
2006. Novì pøijatý správní øád nahra-
zuje stávající správní øád, tj. zákon
è. 71/2967 Sb., ve znìní pozdìj�ích
pøedpisù. Ten mìl 84 paragrafù
a úøedníkùm a obèanùm "slou�il"
témìø ètyøicet let. Zato ten nový je
znaènì rozko�atìlý a koncepènì odli�-
ný od soudobého správního øádu.
Skládá se z osmi èástí a paragrafù, má

o rovnou stovku víc - celkem 184.
Základní odli�nost spoèívá ve výraznì
�ir�ím pøedmìtu úpravy správního
øízení. Cílem reformy správního pro-
cesu má být dosa�ení souladu s ústav-
ním poøádkem Èeské republiky. 
A jak se s novým správním øádem
vypoøádávají úøedníci? Nejprve se
�kolili �kolitelé zákona, tj. minister�tí
a kraj�tí úøedníci. V leto�ním roce pak
do�lo i na úøady obecní a mìstské.
Zajímá Vás, jak se pøipravujeme na
na�em úøadì? Ka�dý z úøedníkù na�e-
ho MìÚ pro�el tøídenním �kolením ke
správnímu øádu na Institutu pro místní
správu v Bene�ovì, sna�íme se získat
co nejvíce nových výkladù v tisku,
sledujeme odborné èasopisy a prùbì�-
nì se úèastníme odborných semináøù.
Nedìláme si v�ak iluze o tom, �e
první dny budou to pravé oøechové.
Víme, �e ka�dý zaèátek je tì�ký, ale
budeme se sna�it s tím vypoøádat co
nejlépe. Problém není toti� jen v tom,
�e v�ichni budeme dìlat nìco poprvé
ponovu. Øízení zahájená do konce
roku toti� pobì�í je�tì podle øádu sta-
rého. Tak�e asi nastane "gulá�", ale
vìøím, �e èasem v�echno zvládneme
k oboustranné spokojenosti a nový
správní øád "stra�ákem" úøedníkù
nebude. 

Jaroslava Èermáková

"STRA�ÁK" V�ECH ÚØEDNÍKÙ? 

Na záøijovém zastupitelstvu byl vznesen dotaz na pravdivost informace, která je
pro na�e obèany aktuální, tj. na to, zda bude finanèní úøad pøemístìn do Mladé
Boleslavi. 

To, co se �eptalo, se stalo dne 12. øíjna 2005 pravdou. Zákonem è. 444/2005 Sb.,
kterým se mìní zákon è. 531/1990 Sb., o územních finanèních orgánech, bylo
stanoveno Finanènímu úøadu v Mladé Boleslavi vykonávat pùsobnost ve správ-
ním obvodu obce s roz�íøenou pùsobností Mladá Boleslav, tj. tedy i pro Bakov
nad Jizerou.

Co to znamená pro na�e daòové poplatníky? Od 1. ledna 2006 budou nejen
daòová pøiznání podávat na finanèní úøad do Mladé Boleslavi, ale i ve finanè-
ních vìcech tam jednat. Finanèní úøad sídlí ve �tefánikovì ulici v nové budovì
spoleènì s Policií Èeské republiky.

Abychom v poèátcích této zmìny usnadnili na�im obèanùm putování po úøa-
dech, jednali jsme s øeditelem FÚ Mladá Boleslav a dohodli se, �e poskytne-
me na na�em úøadì prostory, kde budou moci obèané pøedat daòová pøi-
znání, pøípadnì se poradit, vyzvednout tiskopisy na daòová pøiznání (ty i v jiné
dny) a podobnì. 

Které dny to budou? 
7. února (úterý) 9 - 17 hod.

9. bøezna (ètvrtek) 9 - 17 hod.
21. bøezna (úterý) 9 - 17 hod.

Na informaèní lince finanèního
úøadu è. 326 713 341, která je
k dispozici v pondìlí a ve støedu
v dobì od 8 - 17 hodin a v ostatní

dny od 8 - 15,30 hodin, získáte
podrobnìj�í informace.

A my vás budeme informovat v�dy, zpùsobem
ve mìstì obvyklým, kdy� získáme nové zprávy èi poznatky. 

Jaroslava Èermáková

ZMÌNA, KTERÁ SE DOTKNE DAÒOVÝCH
POPLATNÍKÙ

Nabídka kni�ních novinek:
Morrell, D.: Nebezpeèná minulost
Robertsová, N.: Klíè odvahy
Pilcherová, R.: Neznámá úskalí
Ludlum, R.: Soumrak Matareseù
Mankell, H.: Vrah bez tváøe
Pittnerová, V.: Nezavinìno
Kraus, I.: To na tobì doschne
Slu�ný, J.: Smutné konce slavných
Poberová, S.: Lásky èeských královen
Sovová, E.: 100+1 otázek a odpovìdí
pro kardiaky
Fanta, V.: Nikdo nejsme dokonalí
Lindgrenová, A.: Vánoèní pøíbìhy
Spanlangová, D.: Pohádky ovèí babièky
Junková, �.: �tìstí chodí po �pièkách
Krásnohorská, E.: Z pohádky do
pohádky
Rovira, P.: Zvíøata svìta
Wrightová, R.: Dùvtipní detektivové
Charvátová, A.: Objevuji svìt

V týdnu od 27. - 30. prosince
2005 bude knihovna uzavøena
z dùvodu èerpání dovolené.

Na závìr Vám v�em chceme
popøát krásné vánoèní svátky,
hodnì zdraví, �tìstí a úspìchù v
roce 2006.

Hana Gregorová, Miroslava Nitschová

STØÍPKY Z MÌSTSKÉ KNIHOVNY

Dne 30. listopadu jsme uskuteènili pro veøejnost zajímavou besedu s MUDr. Sta-
nislavem Melicharem na téma "Nové poznatky oftalmologie".

Na základì posouzení odborníky nechalo Mìsto Bakov nad Jizerou pokácet
smrk v ulici Boleslavské, (parèík) na pozemku parc.è. 869/l v k.ú. Bakov nad
Jizerou z dùvodu napadení kùrovcem. Smrk byl pokácen pracovní èetou mìsta
v úterý dne 6.12.2005. Jeho vìtve i kmen musely být znehodnoceny, aby se
zamezilo napadení dal�ích vzrostlých stromù. Za tento pokácený strom bude
provedena nová výsadba. 

Milu�e Hanu�ová

POKÁCENÍ SMRKU
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Zastupitelstvo mìsta Bakov nad Jizerou na dopo-
ruèení rady mìsta na zasedání dne 5. 12 2005
schválilo poplatek za svoz komunálního odpadu
pro pøí�tí rok ve stejné vý�i jako v roce leto�ním,
tj. 440,- Kè na osobu a kalendáøní rok. Zároveò
v�ak podpoøilo návrh rady mìsta sna�it se o sní-
�ení nákladù na svoz netøídìného komunálního
odpadu (sbìrné støedisko) v�emi dostupnými zpù-
soby, tj. napø. prokazováním toto�nosti pøi ukládá-
ní odpadu na sbìrné støedisko nebot' tato slu�ba je
urèena výhradnì pro obèany s trvalým pobytem na
území mìsta. Vìøíme, �e se v tomto shledáme s pochope-
ním obèanù, nebot' v opaèném pøípadì by v pøí�tím roce do�lo
ke zvý�ení poplatku za komunální odpad.
Rovnì� tak je zachována splatnost poplatku - na celý rok a I. pololetí
roku do 28. 2. 2006 a na II. pololetí roku do 30. 6. 2006. Poplatek je mo�no
hradit ji� od 2. 1. 2006. Zároveò s tímto poplatkem je mo�né uhradit i poplatek ze
psù (splatný do 30.4.).                                                               Iveta Èermáková

POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
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Zastupitelstvo mìsta schválilo dne
21.záøí 2005 v souladu s § 167 �kol-
ského zákona zøízení �estièlenné �kol-
ské rady, následnì rada mìsta v soula-
du s tímto zákonem schválila dne
31.10.2005 pod è. usnesení 171)
"Volební øád �kolské rady pøi Základ-
ní �kole Bakov nad Jizerou, okres
Mladá Boleslav". 
Podle volebního øádu probìhly dne
24. listopadu od 14 - 18 hodin na
základní �kole volby do �kolské rady.
Volební komisi pøedsedala pí Bulíøo-
vá, dal�ími èleny byli p. Barto� a pí
Navrátilová. Voleni byli dva èlenové
ze zástupcù nezletilých �ákù a dva
èlenové z øad pedagogických pracov-
níkù. Zbývající dva zástupce za zøizo-
vatele, tj. mìsto Bakov nad Jizerou
zvolilo zastupitelstvo mìsta na svém
jednání dne 5. 12. 2005. 

Výsledky voleb :
Zástupci nezletilých �ákù :
1) Renata Kaluhová (59 hlasù)
2) Pavel Èerný (51 hlas)
Zástupci pedagogù :
1) Mgr. Helena Kaluhová (18 hlasù)
2) Mgr. Jitka Brychová (13 hlasù)
Zástupci za zøizovatele: 
1) Jaroslava Èermáková (20 - 0 - 0)
2) Ing. Martina Vodièková (19 - 0 - 1)

První schùzka �kolské rady se konala
dne 8.12. a jejím pøedsedou byl zvo-
len Pavel Èerný. Na tomto jednání byl
také schválen "Jednací øád �kolské
rady pøi Základní �kole Bakov nad
Jizerou, okres Mladá Boleslav". 

Jaroslava Èermáková

VOLBA ÈLENÙ �KOLSKÉ RADY PØI Z� BAKOV N. J.

Rád bych podìkoval mìstu Bakovu
nad Jizerou za vybudování moderní-
ho sportovního areálu za základní
�kolou. Starý a pro sportovce nebez-
peèný asfalt vystøídala ve svìtì
a u nás moderní umìlá tráva. Ta se
podobá charakterem i vlastnostmi
normálnímu travnatému povrchu. 
Jen mì mrzí, �e celý areál musí být
oplocen dvoumetrovým plotem.
A proè? Jak by areál vypadal asi za
mìsíc èi za týden? Existují i vandalo-
vé, kteøí by si tohoto areálu nevá�ili
a na�li by zde útoèi�tì k jiným zpùso-
bùm trávení volného èasu - ne ale
toho sportovního!
Jsou zde i v�ak lidé a party, kteøí by si
v zimì rádi "kopli fotbálek", ale bohu-
�el. Myslím si, �e tento areál je chlou-
bou mìsta a celého okresu a projeví se
na sportovních výsledcích.

Za pøátelé sportu Matou�ek David

HØI�TÌ

Pøísloví jsou anonymní výroky, podá-
vající mravní pouèení poukazem na
kolektivní zku�enost. 
Kdo o kom za zády mluví, jistì se ho
bojí. Do oèí bratr, za zády had. Kdo o
kom pøed Tebou, jistì o Tobì u jiných. 
Mnozí z Vás, ètenáøù Bakovska, se
mo�ná pozastavují nad tím, �e na
tìchto stránkách neustále nìco kriti-
zuji, analyzuji, navrhuji, obèas
i nìkoho pochválím. Jedni mi to mají
za zlé, druzí mì podporují. Ale vìøte,
�e mi pøijde férové my�lenku èi názor
vyjádøit veøejnì, nìkdy i adresnì, ne�
psát anonymy. No a samozøejmì, �e
vìt�ina èlánkù smìøuje k na�im ZVo-
leným, nebot' oni se dobrovolnì roz-
hodli, �e ponesou svoji kù�i na trh,
a musí tedy strpìt vìt�í dávku kritiky.
To u� je údìl politikù na v�ech úrov-
ních a na celém svìtì. 
Skuteènì nepatøím mezi ty spoluob-
èany, kteøí zejména ve zdej�ích
pohostinstvích rozebírají i problémy
komunální politiky. A nejen tam, pro-
stì lidé se setkávají, nav�tìvují se,
mluví spolu. A právì tady jsou deba-
ty vedeny tøeba i v duchu shora cito-
vaných pøísloví. Nechci mluvit pøímo
o pomluvách, proto�e vesmìs se
o pomluvy nejedná. Jedná se mnohdy
právì o pojmenovávání vìcí pravými
jmény, ale na �patných místech. Zde
by stálo za to vzpomenout pøísloví:
Páèete sice dobøe, ale na �patném
hrobì. Tak�e nebojte se a pi�te o tom,
co vás trápí, co se vám nelíbí. V�dyt'
Bakovsko je Va�e. Choïte na zastu-
pitelstva, at' máte informace, prostì
rozvíjejte obèanskou spoleènost.
Nebuïte pouze pasivními volièi.
Ctìte Masarykovo heslo "nebát se
a nekrást", které�to je v souèasné
dobì obzvlá�tì aktuální. 
Pøeji vám krásné Vánoce a pevné
zdraví v novém roce. 

Roman Horvát

JAK SE PØÍSLOVÍ
PROMÍTAJÍ DO

POLITIKY

Je to krásný název pro keø - keøe, je�
rostly u zdravotního støediska.
Nevím, kdo je tam naplánoval vysa-
dit, ani kdo je tam nechal vysadit -
leè, kdy� tam rostly a mohutnìly , tak
jsem je obdivovala. Jsou to køí�enci
jeøábu a èerného rybízu (na jeøáb se
naroubuje èerný rybíz). Plody mají
kladné vlastnosti a jsou jedlé. Zvlá�tì
jsou vhodné nejen pro obsah vitami-
nù, ale i minerálních látek a hlavnì
jsou sladké (vhodné pro lidi posti�e-
né cukrovkou). Lze je i zavaøit! Na
podzim je mo�no vhodné plody skli-
dit. Na krátkou dobu je lze uschovat,
na del�í dobu je lze zmrazit. 
Pøeji aronii na novém stanovi�ti
hodnì rùstu a porozumìní od hod-
ných a laskavých lidí a hodným
a laskavým lidem krásu a u�itek od
aronií. 
Vitaminy z èerného rybízu:C,B, P,
karoten. Vitamin C se zde øadí k nej-
bohat�ím - 2 x více ne� v citronech a
pomeranèích!!!
Vitaminy z jeøabin: velmi bohaté na
vitamin C!

MVDr. Hana Netíková

ARONIE

ÈTENÁØI NÁM PÍ�Í

ZE ZÁKLADNÍ A MATEØSKÉ �KOLY

Ve støedu 7.prosince se v prostorách Z�
se�li pedagogové a zástupce provozních
zamìstnancù s pøedstaviteli MìÚ, aby
spoleènì projednali plán chystaných
�kolních oslav. 
Sto let od otevøení bývalé chlapecké
�koly (dnes budovy l. stupnì) je výroèí,
které si zaslou�í oslavy dùstojné a velmi
peèlivì pøipravené. 

Proto jsme hovoøili o spolupráci obou zúèastnìných stran - o zajímavých nápa-
dech, o vzájemné podpoøe pøi realizaci plánovaných akcí. Zatím jsme v etapì
pøedstav a prvních spoleèných krokù. Abychom v�e takzvanì dotáhli do zdárné-
ho konce, budou takováto setkání probíhat je�tì mnohokrát. Na�e plány vyvr-
cholí v èervnu 2006 ji� samotnými rozmanitými akcemi spojenými se 100. výro-
èím otevøení �koly v Bakovì nad Jizerou. 

Pedagogové Z�

Vyzýváme tímto v�echny bývalé �áky, uèitele, zamìstnance na�í �koly a její
pøíznivce, aby se i oni s pøípadnými nápady na zpestøení programu oslav obráti-
li na øeditelství Z� v Bakovì n.Jiz. (bubakova@bakovnj.cz, 326 781 178) nebo
na tajemnici MìÚ p. J. Èermákovou (326 782 919, cermakova@bakovnj.cz). 
Prosíme Vás té� o kontakty na významné obèany, kteøí byli absolventy bakov-
ské �koly.
Tì�íme se na shledání. 

Mgr. Zdeòka Dlasková

OSLAVY 100 LET NA�Í �KOLY SE JI� PØIPRAVUJÍ

VÝZVA � VÝZVA � VÝZVA �

Chumelí se, chumelí, 
mráz se se zimou scházejí, 

bude zima, bude mráz, 
svezeme se na bobách. 

A� budou zase rolnièky cinkat, 
já budu muset zase spinkat. 

A� se zase probudím, 
své sliby si naplním. 

Odpoledne pùjdu ven, 
v�dyt' je krásný zimní den! 

Pùjdu do kùlny, vytáhnu sanì
a budu zase bobovat na zahradì. 

To bude krása! 
Kristina Chala�ová

MRÁZ
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Stalo se ji� tradicí, �e v listopadu se v
na�í �kolní dru�inì pøipravuje den
otevøených dveøí pro rodièe a veøej-
nost. Pøi této pøíle�itosti pøipravily
vychovatelky s dìtmi výstavu
s názvem "Vánoce pøicházejí". Je
malým pøehledem toho, co si dìti
v dru�inì vyrobí. Mù�eme zde vidìt
výrobky z rùzných materiálù, vyu�ití
mnohých výtvarných technik, ukázky
dárkù pro babièky a dìdeèky z domo-
va dùchodcù. Výstava je také inspira-
cí pro rodièe, zda své dítì do dru�iny
pøihlásí èi ne. 
Ve støedu 9.11. nav�tívily �kolní dru-
�inu vychovatelky a uèitelky z ostat-
ních �kol. Pod na�ím vedením se
seznámily s literárním pásmem, zamì-
øeným k Vánocùm, s výrobky z rùz-
ných materiálù. Vyrobily si závìsy
z pøírodních materiálù a postavièky
èerta, Mikulá�e a andìla. Závìr �kole-

ní patøil pøípravì vychovatelky na
práci výtvarnou a pracovní. Tøídy
a chodby �kolní dru�iny byly vánoènì
vyzdobeny. Do takto slavnostnì
vyzdobené dru�iny pøi�ly na náv�tìvu
dìti a uèitelky z mateøské �koly. Na�e
dru�ina pøipravuje i výzdobu mìstské
knihovny a zdravotního støediska
v Bakovì.

V�em, kteøí se pøi�ly podívat na výsta-
vu do �D dìkujeme. Pøejeme Vám
hodnì zdraví a spokojenosti v roce
2006.

Hana Èáslavská a Jiøina Horej�ová,
vychovatelky �kolní dru�iny.

LISTOPADOVÉ TÌ�ENÍ NA VÁNOCE

Materiální zabezpeèení �koly,
rekonstrukce a opravy

Pøi�el poslední mìsíc roku 2005
a s ním i závìreèný èlánek z tématu,
které nás provází ji� rok. Pevnì dou-
fám a vìøím, �e vás alespoò nìkterý
z pøíspìvkù oslovil a také zaujal,
v�dyt' do �koly jsme chodili v�ichni.
Èas, ná� velký pán, neustále nìkam
pospíchá a nám nezbývá ne� se mu
pøizpùsobit a nìkdy se také poohléd-
nout zpìt. V dobì vánoèní je k tomu
nejlep�í pøíle�itost, at' u� v �ivotì
osobním, pracovním èi spoleèenském,
a tedy i veøejném. 

Pøeji vám samá
pøíjemná ohlédnutí
a s oèekáváním
dal�ích let oteví-
rám následující
téma. Nejprve
bych v�ak chtìla

podìkovat paní øeditelce Zdeòce
Dlaskové za osobní podporu a zapùj-
èení potøebných materiálù a paní uèi-
telce Jitce Kendíkové a Helenì Kozá-
kové za jejich oborové pøíspìvky do
této rubriky. 

�kola, ale i její vybavení pro�lo od
padesátých let znaènými zmìnami,
která sebou nesl a nadále pøiná�í také
technický pokrok. Z kroniky bakov-
ské �koly z let 1954/1955 a 1955/56
uvádím nìkteré zajímavosti:"V obou
�kolních budovách (pozn. pùvodní
chlapecká a dívèí na námìstí) je málo
místa. Je nedostatek tøíd, chybí pra-
covny pro chemii, fyziku, biologii,
dále dílna, tìlocvièna,... kabinety jsou
malé, není pøedná�ková síò ani
�atny... - ve tøídách není vodovod,
chybí splachovací záchody... Vìt�ina
nedostatkù se mù�e odstranit jedinì
pøístavbou k budovì bývalé chlapecké
�koly... V rámci soutì�e Liberec-Plzeò
byl upraven �kolní dvùr, høi�tì, zøízen
parèík kolem �kolní budovy, ke dvo-
rùm obou �kol byla opatøena nová
vrata, vyrobeny truhlíky na kvìtiny do
v�ech oken �koly, opraven pøístøe�ek
na kola, natøen plot kolem �koly,
vyèi�tìna pùda a kabinety,... Do fyzi-
kálního a chemického kabinetu bylo
zakoupeno 12 nových skøíní na uèební
pomùcky, zakoupen nábytek do
1.tøídy, nové stolky do jídelny, �kolní
kuchynì byla oblo�ena kachlíky,... do
kabinetù bylo zakoupeno mnoho

nových uèebních pomùcek, uèitelská
a �ákovská knihovna byla doplnìna
cennými knihami... "
Leto�ní �kolní rok i rok loòský byl tra-
diènì v dobì prázdnin provázen
rekonstrukcemi a opravami. Ve �kol-
ním roce 2004/2005 byly provedeny
opravy elektroinstalace, pojistkové
skøínì, osvìtlení ve tøídách a knihovnì
v pøízemí hlavní budovy a v øeditelnì
a kabinetì výchovného poradce
v pavilonové budovì. Byla rovnì�
vymìnìna vodoinstalace, namontová-
ny nové vodovodní baterie a umýva-
dla a také proveden nutný keramický
obklad stìn. Ka�doroènì se prùbì�nì
a dle potøeby malují tøídy, chodby
a �atny, vymìòuje se �kolní nábytek
(lavice, �idle, skøínì), dokupují se
dal�í potøebné uèební pomùcky (uèeb-
nice, odborná literatura, VHS, CD,
DVD, mapy,...) a je doplòována
a vymìòována audiovizuální technika
(televize, videa). 
Se zavádìním moderních komunikaè-
ních technologií do výuky souvisí
vybudování nové poèítaèové uèebny
s 24 (v roce 2006 pak 27) �ákovskými
stanicemi a jedním øídícím poèítaèem
uèitele s pøipojením na sít' a internet.
Na vybavení poèítaèové uèebny �kola
získala dotaci M�MT z projektu
SIPVZ (60. 300 Kè na infrastrukturu,
10. 050 Kè na software a 30.150 Kè
na �kolení pedagogù) a dále finanèní
prostøedky z rozpoètu od zøizovatele
�koly mìsta Bakov nad Jizerou (250.
000 Kè). Do uèebny byly poøízeny
i nové stoly pod poèítaèe a zabezpeèo-
vací technika. Dále je prùbì�nì zaku-
pován software a dal�í pomùcky pro
výuku jednotlivých pøedmìtù s pomo-
cí poèítaèové techniky na obou stup-
ních �koly. Ji� na zaèátku záøí 2004
byla zprovoznìna i malá poèítaèová
uèebna v 1. patøe hlavní budovy, kte-
rou pou�ívají uèitelky s dìtmi 1. stup-
nì pro výuku a nápravu specifických
poruch uèení. 
Dal�ím projektem, na který mìsto zís-
kalo dotaci Ministerstva financí
(1.900. 000 Kè), byla výstavba
moderního �kolního høi�tì za pavilo-
novou budovou. Celkovì se cena pøi-
bli�uje témìø ke 4 milionùm korun.
�áci na�í �koly poprvé vkroèí na nové
sportovi�tì na jaøe tohoto �kolního
roku. A tedy nezbývá ne� jim popøát
hodnì sportovních úspìchù. 

Mgr. Marta Masopustová

CO VÍTE A NEVÍTE O BAKOVSKÉ ZÁKLADNÍ �KOLE
(Základní �kola v Bakovì dnes a pøed padesáti lety)

U� se stává hezkou tradicí, �e se v�dy
první adventní nedìli scházíme na
námìstí, abychom svým cinkáním zvo-
neèkù a rolnièek pomohli rozsvítit
vánoèní strom. Zpíváním dìláme
radost nejen sobì, ale doufáme, �e
i v�em, kteøí si s námi v�dy pøijdou
zazpívat. 
Letos se nás opìt se�lo témìø 200
malých zpìvákù z 1. - 6. roèníku.
V krásné zasnì�ené atmosféøe jsme
zazpívali 18 více èi ménì známých
vánoèních koled, pomohli nám i malí
flétnisté pod vedením p. uè. Vrabcové
a Èerné, sóly na�e zpívání prolo�ila
Lucka Navrátilová a v�echny koledy
doprovodil na elektronické varhany
Honza Kavan a na kytaru p. uè. Bry-
chová. 
Kdo má hudební sluch, urèitì postøehl,

�e ne v�dy jsme "ladili", ale o tom na�e
zpívání není. Je o setkávání v uspìcha-
né pøedvánoèní dobì, o popovídání
s pøáteli se svaøeným vínem v ruce
a o naladìní na Vánoce. 

Velkým dílem se na zpívání podílel
MìÚ, který zajistil technickou stránku
zpívání a su�enky s èajem pro zahøátí. 
Tak�e se tì�íme na pøí�tí rok na první
adventní nedìli, kde se v�ichni urèitì
sejdeme, abychom zpìvem zahájili
advent. 

Malí zpìváci ze Z� 

ZPÍVÁNÍ POD VÁNOÈNÍM STROMEM
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Ji� témìø tradiènì 1. adventní nedìli se
scházíme na zahradì mateøské �koly
a pøednesem básnièek a zazpíváním
nìkolika písnièek u rozsvíceného stro-
meèku zahájíme snad nejkrásnìj�í
období v roce, èas pøedvánoèní. 
Abychom té sváteèní nálady u�ili co
nejvíce, máme pøed sebou mnoho
nev�edních zá�itkù. Pøijde Mikulá�,
pojedeme do divadla v Mladé Bolesla-
vi a podíváme se také na výstavu bet-
lémù v Bìlé pod Bezdìzem. 
Aby k nám opravdu mohl pøijít Je�í-
�ek, pracujeme v�ichni spoleènì na
výzdobì tøíd. Dìti s chutí kreslí
a vymalovávají èerty, Mikulá�e, støíha-

jí snìhové vloèky, hvìzdy, malují
vánoèní stromeèky a kapøíky, vyrábí
pøáníèka, dárky a svícínky. Sváteèní
nálada bývá je�tì znásobena hudbou -
koledami, které potichu zní, a kdo
chce, prozpìvuje si spolu. A potom je
u� jen krùèek k tomu pøivøít oèi a pøe-
mý�let: �Co bych asi chtìl od Je�í�-
ka�? Nevíte? Nìkteøí také je�tì ne, ale
jiní u� mají docela jasno:
Kaèenka: "Já bych chtìla ly�e, koèá-
rek, panenku Barbie a klobouk pro
panenku"
Luká�ek: "Velké èerné piano, stavebni-
ci a hrad"
Tomá�ek: "Velký hrad s drakem"

Románek: "Rychlé auto a skládací
vrtulník"
Kristýnka: "Poèítaè a postýlku pro
panenku"
Anetka: "Praèku a mluvící panenku"
Natálka: "Ly�e, kolo a praèku"
Tománek: "Blikací auta a stavebnici"
Karolínka: "Ply�áka - medvìda, kalho-
ty a poèítaè"

Víme, �e ka�dé dìtské pøání nelze
v�dy splnit, ale víme, �e u vánoèního
stromeèku budou oèi dìtí záøit �tìs-
tím a toto vidìt, je ten nejkrásnìj�í
dar nade v�e. Krásné Vánoce v�em. 

V. Do�káøová, D. Souèková

PØEDVÁNOÈNÍ OBDOBÍ V MATEØSKÉ �KOLE

Semináø z èeského jazyka pod vedením paní uèitelky
M. Masopustové

V á n o c e

Vánoèní svátky jsou pro mì tím nejhezèím obdobím
v roce. Nemám sice ráda pøedvánoèní shon a úklid,
ale vánoèní idyla stojí za to. Ètyøi nedìle pøed �tìd-
rým dnem zavìsíme na dveøe adventní vìnec. 
Asi tak ètrnáct dní pøed Vánocemi zaène celý dùm
vonìt. A víte proè? No, to maminka peèe vánoèní
cukroví. Ka�dý rok dìlá asi deset druhù. Také já se
sna�ím pomáhat. Ze v�eho nejvíce miluji èokoládové
kulièky. "Neujídej, at' na Vánoce nìco zbude, " napo-
míná mì èasto mamka. Já ale nemù�u odolat a vám
v�em prozradím recept:
Èokoládové kulièky - 4 dkg másla, 12 dkg cukru
pudru, 5 dkg kokosu, 2 dkg kakaa, 1 bílek, lístkové
oøechy. V�e zpracujeme, tvoøíme kulièky, uvnitø
schováme jako pøekvapení lístkový oøech. Su�íme na
vzduchu. Dobrou chut'!
Kdy� uplyne pøedvánoèní èas, s napìtím oèekávám
�tìdrý den. Vánoèní stromek zdobím v�dy jeden den
pøed �tìdrým dnem - to mì velice baví. Ná� strome-
èek je ladìn do èervena. Vím, �e vánoèních zvykù
a tradic je mnoho. U nás se jich dr�í také nìkolik. Tra-
diènì dopoledne jezdíme rozsvítit svíèky na høbitov.
Vidìt zlaté prasátko - tak to se u nás nikomu nedaøí,
proto�e nikdo nevydr�í nejíst celý den. Pøi pøípravì
slavnostního stolu dává maminka pod ubrus mince
a �upinu z kapra. To aby se nás dr�ely peníze a �tìstí
pøí�tí rok. Na stole, kromì obalovaného kapra, klo-
bás, øízkù a bramborového salátu, nesmí chybìt chléb
a sùl. Od stolu nesmí nikdo odejít, dokud nemají
v�ichni snìdeno. Po veèeøi si ka�dý rozkrojí jablíèko,
jestli se mu uká�e �t'astná hvìzda. 
A potom... Sly�íte to? Z obývacího pokoje se ozývá
ten nejkrásnìj�í zvuk pro mé u�i - cinkání vánoèního
zvonku. Je�í�ek koneènì dorazil. Copak asi bude pod
stromeèkem? Zvìdavostí jsem celá ne právì svá.
Dárkù je pod stromkem v�dy dost pro ka�dého. Roz-
dávat je a odhalovat tajemství balíèkù je mou nejob-

líbenìj�í èinností. Na Bo�í hod vánoèní k nám pravi-
delnì jezdí na obìd dìda s babièkou. 
Za nejkrásnìj�í dárek k Vánocùm pova�uji to, aby-
chom byli v�ichni zdraví. Venku at' je pohádkovì bílá
krajina a mrzne. V�dyt' Vánoce, to není jen �tìdrý
den, ale také bájeèné vánoèní prázdniny. 

Karolína Øíhová, 7. A

V á n o è n í  z v y k  -  r o z s v ì c e n í  s v ì t ý l e k

Na�e rodina je tvoøena mamkou, tat'kou, mnou
a mlad�í sestrou Luckou. Patøí k nám je�tì babièka
a dìda, kteøí s námi bydlí v rodinném domku. Jako
v ka�dé rodinì i u nás se dodr�ují rùzné zvyky. Jeden
z na�ich zvykù je pro nìkoho tøeba neobvyklý, pro
mne je v�ak zajímavý a moc hezký. Dodr�ujeme ho
ka�dý rok. 
V�dy na �tìdrý den jdeme v podveèer na høbitov.
Kdy� se vypravíme, je u� skoro tma. Vrzající høbitov-
ní vrata ru�í klid a ticho, které na høbitovì vládne.
Høbitov je plný svìtýlek od rozsvícených svíèek. Je to
známka toho, �e lidé myslí na své blízké, i kdy� u�
nejsou mezi �ivými. Ze tmy je cítit tajemná nadpøiro-
zená síla, ze které mi leze a� mráz po zádech. 

Rozsvítíme svíèky, projdeme v klidu celý høbitov
a zavzpomínáme. Mrazivý vítr a poletující sníh nám
pøipomene, �e je èas vrátit se do vyhøátého bytu, pro-
vonìného stromeèkem a Vánocemi. Pøesto�e je to
hezký zvyk a zá�itek, potì�í nás, kdy� rodièe øek-
nou:"Mìli bychom u� jít domù. " A tak se celí pro-
mrzlí vracíme a tì�íme se, co nás èeká pod stromeè-
kem. 
V budoucnosti bych tento zvyk urèitì chtìla pøenést i
do své vlastní rodiny, aby i dal�í generace mohla pro-
�ít tajemný podveèer �tìdrého dne. 

Lenka Reslová, 7. A

N e z a p o m e n u t e l n é  V á n o c e

Mìly to být Matýskovy první Vánoce, a tak jsme si
dali zále�et. V�echno bylo slavnostnì pøipraveno a u�

se schylovalo k rozdávání dárkù. 
Tat'ka chtìl, aby si Matýsek první Vánoce opravdu
pamatoval a místo barevných a bezpeèných svìtýlek
pou�il prskavky. Øíkali jsme si, �e by je nemìl tolik
zasunovat do jehliènatých vìtvièek, ale hlavu si z nás
nedìlal. Já s mamkou jsme odebìhly k Matìjovi,
který sedìl na své �idlièce v kuchyni a èekal, co se
bude dít... 
Tat'ka zazvonil a rychle zapálil v�echny prskavky
Vyndala jsem Mát'u ze �idle a pøesunuli jsme se do
obývacího pokoje. Brácha nejprve nic nechápal, ale
jak spatøil stromeèek s rozsvícenými prskavkami,
nad�ení mu stouplo. V�ichni jsme upnuli pozornost
právì na nìj a vùbec nic dal�ího jsme nevnímali. 
Dolej�í prskavky, které byly zapáleny døíve, u� doho-
øívaly a pomalu zapalovaly stromeèek. Na chvíli jsem
zdvihla hlavu. Hoøící spodek stromku okam�itì upou-
tal moji pozornost. Rychle jsem dala mamce do ruky
Matìje a bì�ela do koupelny. Ne� se rodièe vzpama-
tovali, dr�ela jsem v ruce kbelík a vodou strom postøí-
kala. Za chvilku se z koupelny vrátila i mamka a dru-
hým kbelíkem vody doutnající strom koneènì uhasi-
la. 
Oheò byl za�ehnán, ale ta spou�t', co po nás zùstala!
Promáèený koberec, pøièem� voda neu�etøila ani nás,
a z krásného stromeèku zbyly jen opelichané vìtve...
Nej�t'astnìj�í ov�em byl Matýsek. Z jeho dìtských
oèek, které byly neuvìøitelnì rozzáøené, se dalo
vyèíst, �e se mu Vánoce opravdu líbily. 

A� po del�í chvíli jsme se v�ichni vzpamatovali a byli
schopni si rozdat dárky, které vlastnì zachránil táta.
Stromek mu toti� nechtìl dr�et ve stojanu, a tak ho
podepøel je�tì vìt�í konstrukcí. Tím pádem se mu tam
dárky neve�ly a byl nucen je posunout dál od stro-
meèku. 
Kdy� na nás zezdola zavolala babièka, �e jim kape
voda ze stropu, u� jsme se tomu jen zasmáli. 

Sabina Pospí�ilová, 7. A

VÁNOÈNÍ VYPRÁVÌNÍ SEDMÁKÙ
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Pøed padesáti lety si své "ano" øekli v Praze na Staromìstské radnici Alena Moco-
vá z Malé Bìlé a Èestmír Kuchaø z Lounska. 

MAN�ELÉ KUCHAØOVI 
�ijí od roku 1964 na Malé Bìlé. Zlatou svatbu oslavili 22. listopadu a o dva dny
déle, 24. listopadu, oslavil pan Èestmír Kuchaø 80. narozeniny. Pøejeme jim
obìma pevné zdraví a je�tì spoustu spoleèných let.

Rodina

PADESÁT LET RUKU V RUCE

7. prosince 2005 tomu bylo ji� 50 let, co pøed oddávajícím na Staromìstské rad-
nici v Praze stáli Hana Bajerová a Franti�ek Vlasta, aby si øekli své "Ano". Od té
doby spolu �t'astnì �ijí 

MAN�ELÉ VLASTOVI 

v Bakovì nad Jizerou. Vychovali jednu dceru a radost jim dìlá i vnuèka. 
Pøejeme jim obìma pevné zdraví a je�tì spoustu �t'astných spoleèných let. 

Rodina.

PÙLSTOLETÍ SPOLEÈNÉHO �IVOTA

6

SPOLEÈENSKÁ RUBRIKA

pokraèování z min. èísla

Házená, od roku 1970 nazývaná
národní házená, døíve èeská házená se
ve zdej�ím sokole rozvíjí od roku
1931. Zásluhu na jejím rozvoji
v poèáteèních létech mají sami hráèi,
kteøí pøevzali  vedoucí funkce v odbo-
ru her. V roce 1935 je pøedsedou J.
Müller, jednatelem J. Fidler a poklad-
nu spravuje M. Janeèek. Problémem
je v�ak nedostatek hráèù, na nì� si
stýskají v místním sokolském èasopi-
se  Stezka. Bakov�tí se èasto v tìch
létech utkávali, vìt�inou vítìznì, se
svými soupeøi z Debøe, Podlázek
a Dobrovice. Vedle dru�stva dospì-
lých vychovával odbor i nadìjné
dorostence, kteøí výkonnostnì vyspìli
zvlá�tì za války.
V nejbli��ím okolí Bakova na Malé
Bìlé byl 17. února 1930 zalo�en atle-
tický klub "tì�kých atletù", dnes
bychom spí�e øekli kulturistù, nazva-
ný AK Èinka Malá Bìlá. Tento klub
nesl pojmenování po svém zakladateli
malobìlském øezníku Franti�kovi
Èinkovi, který u� v roce 1908 pùsobil
jako náèelník podobného klubu
v Hostomicích nad Bìlou. Ustavit
sportovní klub na Malé Bìlé nebylo
nijak snadné, nebot� se nedostávalo
finanèních prostøedkù na zakoupení
atletického náèiní. Èleny klubu, kte-
rých bylo brzy 75, byli vìt�inou dìlní-
ci a nezamìstnaní, kteøí sami nemìli
penìz nazbyt. Pøesto AK Èinka fungo-
val po nìkolik let. Cvièenci se scháze-
li pravidelnì dvakrát týdnì v sále hos-
tince U Novotných. Klubovním hes-
lem bylo "Síle zdar!"
V období svìtové hospodáøské krize,
která v roce 1933 zastihla nejtí�ivìji
pøedev�ím Èeskoslovensko, se znovu
v Bakovì aktivizuje èinnost sociálnì
demokratické strany, která 8. února
tého� roku obnovila ve mìstì èinnost
DTJ. Cvièenci nacházeli tìlocvièný
prostor pøedev�ím v tìlocviènì chla-
pecké �koly, kde se v�ak necvièilo
dlouho. Ve �kolním roce 1934/35
Místní �kolní rada promìnila stávající
tìlocviènu na dvì samostatné �kolní
tøídy, nebot� se nedostávalo uèeben
pro �áky. Tím se stalo, �e nejen �kolní
mláde� v hodinách tìlocviku, ale ani
DTJ a Orel, který vznikl v roce 1933
nemìly kde cvièit. Oba spolky si proto
podaly stí�nost Okresním �kolnímu
výboru v Mnichovì Hradi�ti a záro-
veò Zemské �kolní radì v Praze.
Av�ak obì stí�nosti byly zamítnuty
jako neopodstatnìné. Cvièenci DTJ
a Orla pak nalezli útulek v sále na rad-
nici. DTJ ukonèila svou èinnost ve
mìstì na podzim v roce 1938.

V roce 1933 byla v Bakovì zalo�ena
Tìlocvièná jednota Èeskoslovenského
orla, jejím� prvním starostou byl zvo-
len Jan Ma�ek, nadlesní na Klokoèce.
Tato tìlocvièná organizace Èeskoslo-
venské strany lidové na�la po svém
pùsobení ve �kole nový prostor v sále
hostince Na Zastávce, kam umístili
novì zakoupené náøadí, jako konì,
kozu, bradla, mùstek a �ínìnky. V sále
hostince, kde se nacházelo i malé
jevi�tì, poøádají orlové i divadelní
pøedstavení. Pozdìji cvièí Orel i v sále
radnice. I vedení Orla usilovalo také o
poøízení vlastní tìlocvièné budovy.
V roce 1935 odkoupilo dílnu  a poze-
mek bývalé cementárny pana Bubáka
v Husovì ulici. Plány nakreslil
a budovu postavil stavitel Jaroslav
Trávníèek z Trenèína. Se stavbou bylo
zapoèato 15. èervence 1935 a celé dílo
bylo dokonèeno 10. èervna 1936. Po
církevním vysvìcení byla budova pøe-
dána svému úèelu. Nacházel se v ní
sál o rozmìrech 14 x 8,5 metrù, jevi�-
tì o hloubce 3,5 m (�íøka proscénia
5m), �atny, byt pro domovníka a spol-
ková místnost. Za budovou smìrem
k trati se nacházel prostor pro høi�tì .
V nové budovì se v�ak cvièilo jen pìt
let, nebot� od roku    1941 a� do konce
války zde bylo skladi�tì obilí.
Ve tøicátých létech se v Bakovì hraje
i odbíjená. O tradièním bakovském
posvícení  uspoøádala místní DTJ tur-
naj za úèasti Orla i Sokola. Tradièní
øevnivost mezi sokoly a orly pøerostla
na tomto turnaji v otevøenou urá�ku
sokolù, nebot� za místní orly nastoupi-
li najatí sokolové z Mnichova Hradi�-
tì. Právì Hradi�t�áci pomohli bakov-
ským orlùm zvítìzit 2 : 0. Vystoupení
Mnichovohradi�t�anù v dresu bakov-
ského Orla bylo je�tì dlouhá léta
pokládáno za diskreditaci sokolské
otázky a projednávalo se i ve vedení
�upy.
Na rok 1935 se bakov�tí sokolové
nále�itì pøipravovali. Chystali oslavy
50. výroèí zalo�ení tìlocvièné jedno-
ty. V dubnu zaèal vycházet dlouho
oèekávaný a zevrubnì pøipravovaný
zpravodaj Stezka, jeho� prvním
redaktorem byl vzdìlavatel Sokola
uèitel J. Müller. Pod jeho vedením
vy�lo do  konce roku osm èísel. Tento
mìsíèní zpravodaj byl ve svém prv-
ním roce rozmno�ován na cyklostylu.
Stezka obsahovala kromì krátkého
úvodníèku zprávy z výborových schù-
zí, výsledky tìlocvièných závodù,
informace z èinnosti ostatních spor-
tovních odborù i údaje o úèasti na cvi-
èeních podle jednotlivých oddílù
Sokola. Do ka�dého èísla zpravodaje
byly vkládány informace o programu
loutkaøského odboru a zvlá�tì Bia
Sokol. Dal�í dva roèníky Stezky u�
byly ti�tìny v knihtiskárnì Antonína
Schillera v Bakovì, poslední dva
pøedváleèné roèníky vycházely z tis-
kárny L. Kuøátka a Vycpálka.

pokraèování pøí�tì
- áø

120 LET BAKOVSKÉHO SOKOLA

13. prosin-
ce uplynu-
lo 10 let, co
nás nav�dy
o p u s t i l a
n a � e
maminka,

ZDEÒKA �RAJEROVÁ. 
Kdo jste ji znali, vìnujte jí tichou
vzpomínku.

Dcera s rodinou

VZPOMÍNKA

Èas plyne, bolest po drahých rodi-
èích zùstává.
Dne 1. prosince tomu bylo 11 let, co
nás nav�dy opustil ná� tatínek, pan

KAREL HORÁÈEK

a 23. prosince to budou 3 roky, co od
nás ode�la na�e maminka, paní 
EMILIE HORÁÈKOVÁ. 

Kdo jste je mìli rádi, vìnujte jim
tichou vzpomínku.

Nikdy nezapomenou dìti 
s rodinami.

HISTORIE
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V konci 19. století byly vystavìny domy pøi dne�ní
Pra�ské ulici, nejdøíve po levé stranì na Veselou a�
k samotì u Kolocù, pak na protìj�í stranì a� po Naj-
berkovy (dnes Krejbichovy). 
V období pøed první svìtovou válkou do�lo ke stavbì
domù v dne�ní Brigádnické ulici. Prvním dùm byl u
Nedomù, pak nastala výstavba po levé stranì ke Stu-
dénce (Janou�ek, Hýzler, Mare�, Eichler, Novotný),
poté do�lo k výstavbì zbývajících pøedev�ím na pravé
stranì silnice. Po válce byly stavìny domy poèínaje
èp. 62 (p. Dusil). 
Ostatní domy (do èp. 135) postavili jejich majitelé
v období mezi válkami. V létech 1956 - 1958 byly
postaveny ètyøi bytové domy v Brigádnické ulici,
urèené pøedev�ím pro zamìstnance státního statku.
V osmdesátých létech minulého století pøibyly dal�í
bytovky v Sadové ulici, postavené na bývalé Cerma-
novì zahradì, té� urèené pro zemìdìlské dìlníky pra-
cující na farmì Studénka. 
Rybní Dùl je pøibli�nì o ètvrt tisíciletí mlad�í ne�
Trenèín. Nále�ejí k nìmu v�echny domy po pravé
stranì Koprnického potoka (od bývalé hasièské zbroj-
nice) a v�echny ostatní domy poèínaje Brej�ovými,
pozdìji Tondrovými (dne�ní park u vodní nádr�e;
dùm zboøen v konci sedmdesátých let 20. století)
smìrem k Jizeøe. K Trenèínu pøíslu�í v�echny domy
za vodou (mlýn a dal�í ètyøi stavení) a domy vlevo od
silnice v kopci a� k Odnohovým. Rybnídoláci �ili
odjaktì�iva v pospolitosti s Trenèíòáky, a tak nebýva-
lo �ádných sporù, kam kdo nále�í popisným èíslem
svého domu. Nejstar�ím domem tady je bývalá rasov-
na, kterou v 18. a 19. století obývali Najberkovi, dnes
Bradnovi. Byla to zøejmì pùvodní zemanská tvrz,
zabezpeèená od polí palisádami a strmým bøehem
dolù k potoku a k øece. Byla zalo�ena ve 13. století.
Jeden z jejích prvních obyvatel se jmenoval Hynek,
podle nìho� dostala tvrz jméno Hynkóv (dvór)
a pota�mo pole za ní se nazývají Hynkovaèka. Dru-
hým nejstar�ím domem, který v�ak byl postaven ve
tøicátých létech 19. století na bakovském katastru,
byla bývalá Kopalova kovárna (obr.) (pak Tvrz-

níkovi, dnes u� Le�ákovi). Údajnì dùm postavil hr.
Vald�tejn, který tu chtìl zøídit papírnu. Stavení mìlo
slou�it té� jako holendr. Dal�í stavení za kovárnou
smìrem k Jizeøe si postavila rodina Kolínských (dnes
J. Verner). Pøibli�nì ve stejnou dobu (na rozhraní 60.
a 70. let 19. století) byl vystavìn mlýn Jana Rypla
(obr.), dnes Valentùv, a Brej�ovo stavení vedle mlýn-

ského rybníka (dnes park). V roce 1881 si postavil
nový dùm na obecním pozemku Josef Ha�lar (Nohá-
èovi), v roce 1883 Josef Cihláø (Murdychovi) a roku
1884 Josef Bure�. Pøibli�nì ve stejnou dobu byl poøí-
zen i Knoblochùv dùm. Ostatní rybnídolské domy
byly vystavìny postupnì v devadesátých létech 19.
století (èp.: 218, 219, 220, 221, 222, 225 a dal�í). 

Na pøelomu 19. a 20. století byl Trenèín spojen s Ryb-
ním Dolem. Ve smìru k Bakovu, k nìmu� vedla tøe�-
òová a pak dál topolová alej, stálo poslední trenèínské
stavení  v zatáèce proti dne�nímu obchodu. Nále�elo
rodinì Karáskových (dnes Hlou�kových). (Poslední
bakovský dùm byla restaurace Na Zastávce.) Ve
smìru k Veselé to bylo stavení Jana Krejbicha (obr.)
(èp. 24, dnes 724), kde prý býval v 19. století té�
zájezdní hostinec. 
Obec Trenèín mìla v roce 1880 celkem 243 èeských

obyvatel, dále tu �ili 2 Nìmci, kteøí bydleli ve 33 èís-
lech popisných a dvou pøídomcích (èp. 20b a 25b).
Zajímavý údaj podává i statistika dr�ení domácích
zvíøat: konì - 6 dr�itelù (9ks), krávy a jalovice - 16
dr�itelù (50 ks), voli (6 ks), prasata - 12 dr�itelù (27
ks), kozy - 6 dr�itelù (9 ks), vèely - 8 dr�itelù (40
úlù). 
V roce 1910 �ilo v Trenèínì u� 331 obèanù v 53
domech. Po první svìtové válce poèet obyvatel narù-
stal úmìrnì se stavbou nových domù. Výraznì pøiby-
lo lidí za druhé svìtové války, kdy do obce pøi�li
uprchlíci z pohranièí zabraného Hitlerem. Po této
válce výraznì poèet klesl a pøiblí�il se poètu 400
usedlých. Pøi sèítání v roce 1960 mìl Trenèín 503
obyvatel. Poèet obyvatel Trenèína se úøednì od sedm-
desátých let neeviduje, nebot� obec je souèástí Bako-
va, kde je vedena jednotná evidence pro celé mìsto. 

Správa obce
Z dostupných historických pramenù lze soudit, �e
obec Trenèín mìl vlastní samosprávu od konce
16.století, kdy vrchnost na Studénce jmenovala v obci
rychtáøe a jednoho a� dva kon�ele. Obec nále�ela pod
rychtu studénskou. Od roku 1676 pøipadl Trenèín pod
správu zvíøetickou, v jejím� podøízeném vztahu setr-
val a� do roku 1716, kdy byla správa ze Zvíøetic pøe-
nesena na panství Klá�ter. S urèitostí mù�eme pøed-
pokládat, �e vlastní správu mìla na�e obec od polovi-
ny 18. století, kdy pøibyly ètyøi domy (celkem u� 11),
a� do roku 1849. Z té doby se zachoval otisk kulaté
peèetì: ve støedu byla umístìna hrabìcí korunka, pod
ní nápis - Obec Trenczin (dole) a v obvodu peèetidla
nahoøe nápis Panstwí Hradi�tì. V roce 1849 byly zru-
�eny patrimoniální úøady (panská správa) a místo
nich zøízeny podkrajské (okresní) a krajské úøady.
Z jejich rozhodnutí pozbyl Trenèín práva rychtáøské-
ho a byl pøièlenìn k mìstysi Bakovu. Do bakovské
mìstské rady byli voleni zástupci Trenèína nepravi-
delnì. V roce 1861 byl zvolen do obecního výboru
Vojtìch Bure� z Trenèína a náhradníkem byl ustano-
ven Josef Same�. Ve volbách v roce 1867 se stal mì�-
t�anostou (starostou mìsta) Karel Hála, trenèínský
mlynáø, který u� v pøede�lých létech zastupoval
nemocného mì�t�anostu Herbsta. Radním se stal té�
Josef Bavor z Trenèína. V létech 1876, 1879 a 1882
byl v obecních volbách zvolen do rady mìsta Josef
Malina z èp. 3, jen� i v pozdìj�ích létech zastupoval
Trenèín v tomto orgánu. Od roku 1919 volby probí-
haly na základì procentuálního umístìní politických
stran, (stejnì tak od roku 1990). V období 1948 -
1989 se volilo na základì jednotné kandidátky Národ-
ní fronty. V ka�dém z vý�e uvedených období mìl
Trenèín své zástupce v zastupitelstvu mìsta èi v plénu
Mìst. NV. Místopøedsedou Mìst NV v Bakovì byl po
nìkolik období ná� bývalý rychtáø Fr. �lechta. 
Po skonèení první svìtové války dochází v roce 1919
k dvojnásobnému pokusu o odtr�ení Trenèína od

mìsta Bakova. V obci vzniklo politické hnutí v èele
sradním Ladislavem Konopáskem. Zastupitelstvo
mìsta zabránilo svým hlasováním odluce Trenèína
nejprve 31. bøezna a podruhé 20. prosince uvedeného
roku. 
V roce 1960 nastalo definitivní spojení Trenèína
s Bakovem. Trenèín obdr�el pojmenování svých ulic
a zároveò bylo ustanoveno pøeèíslování domù. Pøed
trenèínská èísla se pøidávala sedmièka, napø. Jindrùv
mlýn èp. 1 dostal èíslo 701. Místní oznaèení Trenèín
v�ak nezaniklo. Na�e obec byla spojena s Bakovem i
fyzicky, nebot� ji pojily s mìstem plnì zastavìné ulice
Boleslavská (domy po obou stranách a� na tøi prolu-
ky) a Svatojánská (domy po jedné stranì). Od �edesá-
tých let byly ve mìstì ustaveny obèanské výbory.
Trenèínský OV, roz�íøený o nìkteré ulice bakovské,
mìl vèele nìkolik osvìdèených pøedsedù, jako Anto-
nín �embera, Josef Bure�, Gusta Koloc èi Pøemysl
Tvrzník. Po roce 1989 byly obèanské výbory zru�eny.
V roce 2003 byl v obecních volbách zvolen starostou
mìsta p. Jiøí Hieke, majitel domu v Pra�ské ulici na
Trenèínì.

Zapomenuté místní názvy
Z 18. století se dodnes zachovalo pojmenování Stu-
dénská cesta (dnes Brigádnická ulice). Tehdy nazýva-
li Suchý rybník Hadimák, pozdìji Dymák. Lapkov-
sko bylo území po vypu�tìném rybníku Lapkováku.
Od jeho hráze vedla k Chudoplesùm Sousedská cesta
(dnes pøeru�ená dálnicí, av�ak èásteènì zachovaná).
Polím od mlýna a Studénské cesty smìrem k Babì
øíkali v 18. století V Cestách. Pod hrází Dymáku tekla
té� Jalová strouha a pole k ní pøilehající byly nazývá-
ny podle ní. Polím od Sousedské cesty k lesu a dál a�
k chudopleským humnùm se øíkalo Paseka. Pole pod
Babou k bývalé farmì se nazývala Obecní. V místech
farmy se øíkalo V Mokøinách, dál smìrem k Babì pla-
tilo pojmenování My�ina, nad farmou se táhl Mrá-
chov. Za Trenèínem pod Najberkovými na staré hrázi
Lapkováku se øíkalo je�tì nedávno U Topolu (zde se
pozdìji pálily èarodìjnice). Pole táhnoucí se k Mejtu
se nazývala Na Pískách. Dodnes se udr�elo starodáv-
né oznaèení pro Hynkovaèku. 

pokraèování pøí�tì
- áø

425. VÝROÈÍ ZALO�ENÍ TRENÈÍNA
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Je u� celkem zvykem, �e jezdíme
nejménì jednou roènì na výlety
s dìtmi z Kominíèku a nejen s nimi.
Rádi pøibereme i ostatní zájemce.
Letos u� jsme byli na Prachovských
skalách zaèátkem èervna, ale nìjak
jsme mìli pocit, �e by nebylo od vìci
se je�tì letos nìkam vydat. A kdy� u�
za poznáním, tak také s nále�itým
podtextem. Proto�e tvoøíme baráènic-
ké soubory, které se sna�í udr�ovat
staré zvyky a obyèeje, vypravili jsme
se tentokrát do Prahy, do novì otevøe-
ného národopisného muzea. To se
nachází na Smíchovì v paláci Kin-
ských. Ji� mnoho let o tuto budovu
"bojovala" PhDr. Jiøina Langhamme-
rová, která se zabývá národopisem
a nám, baráèníkùm, je dobøe známa. 
Budova je to vskutku nádherná a v�e
v ní voní novotou. Park v okolí je také
velmi pìknì upraven. Expozice obsa-
huje hodnì zajímavého z na�eho náro-
dopisu a my tam naèerpali mnoho
inspirace pro na�e akce, jako je maso-
pust, Velikonoce, Vánoce, adventní
zvyky, Betlém, svatba, do�ínky�. To
v�e jsme tam vidìli. A k tomu také

mnoho krásných krojù z celých Èech,
Moravy a Slezska. Dìti asi nejvíce
upoutaly masky masopustù, èertù,
Barbor a Lucií. My dospìlí jsme pro
zmìnu obdivovali detaily pùvabných
moravských krojù. 
Byli jsme rádi, �e se tu nelíbilo jen
nám dospìlým, ale hlavnì dìtem. 
Na na�e "výpravy" cestujeme zásadnì
vlakem. Nejinak tomu bylo i tento-
krát. Ráno jsme vystoupili na Smícho-
vì a veèer jsme odjí�dìli z Hlavního
nádra�í v Praze. Co� znamenalo, �e
jsme bìhem pìkného podzimního dne
se zimou v zádech putovali je�tì Pra-
hou. Vzali jsme to pøes most Legií,
kolem Národního divadla na Staro-
mìstské námìstí. Zde jsme byli právì
v "celou", a tak jsme vidìli i orloj
v akci. Staromìstské námìstí u� bylo
plné vánoèních stánkù a lidí. Nejinak
tomu bylo i na Václavském námìstí.
Nasáli jsme vánoèní náladu, dali si
svaøák a vyrazili k domovu. Druhý
den, povzneseni o nové zá�itky
a poznatky, jsme se s chutí pustili do
adventní výzdoby na�ich obydlí. 

Monika Èapková

VÝLET DO PRAHY

KULTURA A SPORT V BAKOVÌ

24. prosince - 16.30 h. 25. prosince - 9. 00 h. 26. prosince - 9. 00 h.
Na Silvestra probìhne dìkovná bohoslu�ba v 16. 00 a na Nový rok v 9. 00. 

Dne 28. 1. 2006 se od 20. 00 v sále radnice uskuteèní 2. Farní ples. Zpívá
Magda Malá, D. J. Marek �rajer. 

Jiøí Veith

BOHOSLU�BY V KOSTELE SV. BARTOLOMÌJE

A u� se zase rok s rokem se�el a pøichází k nám období prosincové - vánoèní.
V jazykovém koutku v tomto èísle tak opìt uzavíráme øadu onomastických rozbo-
rù, tentokrát jmen zemìpisných. V posledním èísle nás èeká zamy�lení nad pùvo-
dem Bakova nad Jizerou a jako pøídavek uvádím také rozbor názvu dal�ího mìsta,
na které bychom vzhledem k jeho blízkosti nemìli zapomenout. 

KOSMONOSY
- nejdøíve je ves s názvem"Kosmonesi" zmiòována roku 1186 jako majetek køí-
�ovnického øádu z Chlumu svaté Máøí nedaleko dne�ního Sokolova (Chlum nad
Ohøí), a� pozdìji se objevuje toto jméno také ve støedních Èechách nedaleko MB,
- toto místní jméno patøí k slo�eným obyvatelským jménùm pøezdívkovým -
v jeho první èásti je staroèeské "kosmy" (chlupy, kadeøavé vlasy), v druhé pak
èinitelské jméno vzniklé od slovesa"nosit",
- není pak tì�ké vyvodit, co místní jméno znamenalo, a jak tedy název pùvodnì
vznikl - byla to asi �ertovná pøezdívka lidí velmi vlasatých nebo naopak s ironic-
kou nadsázkou holohlavých ("ves kosmonosù - lidí nosících kosmy").

BAKOV NAD JIZEROU

- o pùvodu Bakova vycházející z lidové slovesnosti si mù�ete pøeèíst povìst, kte-
rou nám sepsal ve své knize (Báje a povìsti z Bakovska) PhDr. Vladimír Bednáø,
- zajímavé je, �e v povìsti mù�eme nalézt vysvìtlení vzniku jména na podobném
základì jako v odborné onomastické publikaci, cituji:"místní jméno je odvozeno
pøívlastkovou pøíponou -ov ze staroèeského osobního jména (je� je zkrácením
osobního jména s první slabikou Ba-, napøíklad Bartolomìj, Baltazar apod.) a zna-
menalo"bakùv (dvùr)",
- pùvodnì byl Bakov vsí klá�tera Hradi�tì nad Jizerou a poprvé se pøipomíná
v polovinì 14. století,
- na mìsteèko byl Bakov pový�en roku 1497 (co� jsme si pøipomnìli pøed osmi
lety oslavou 500 let na bakovském Mírovém námìstí),
- pøívlastek"nad Jizerou" se zaèal pøipojovat ke jménu od roku 1895, aby se mìsto
odli�ilo od dal�ích tøí obcí, a to ji� zmiòovaných míst v leto�ním èervencovém
èlánku paní Bulíøové - u Náchoda, Slaného a u �lutic.

Mgr. Marta Masopustová, Ze "Zemìpisných jmen v Èechách, na Moravì a ve Slezsku"

JAZYKOVÝ KOUTEK

O M R Z L I N Y
Rád bych se vìnoval tématu, které je
pro tento èas velmi aktuální, obzvlá�-
tì pro vyznavaèe zimních sportù. 

Vznik omrzlin - definice:
Jedná se o akutní po�kození tkánì,
zpùsobené chladem pøi teplotách pod
bodem mrazu a pøi nízké vlhkosti
vzduchu. Pøi velmi silném vìtru (høe-
beny hor) mù�e dojít k omrzlinám i
pøi teplotách vy��ích. Vznikají pøede-
v�ím na okrajových, nechránìných
èástí tìla (prsty, nos, u�i). 
Pøi vzniku omrzlin se uplatòují jednak
procesy fyzikální - tvorba ledových
krystalù ve tkáních, a reakce cévní na
chlad (reflexní sta�ení) a srá�ení krve. 

Faktory ovlivòující vznik omrzlin:
- nemo�nost vymìnit si vlhký nebo

zmrzlý odìv èi obuv,
- nedostateèný pøíjem teplé stravy,

hlad, nedostateèná vý�iva a nedosta-
tek tekutin,
- stavy sni�ující prokrvení a místní

odolnost tkání (pocení nohou, strach,
pøilo�ené za�krcovadlo, tìsná obuv
atd.), 
- drogy, léky, které mìní reakce ner-

vového systému a cévní reakce.

Pøíznaky a dìlení omrzlin:
1. stupeò - kù�e je voskovì bílá èi

nafialovìlá, chladná a necitlivá. Posti-
�ený má v místì svírání, pøi oteplová-
ní palèivì píchá. 
2. stupeò - kù�e je bílá a� �lutá,
mohou se tvoøit puchýøe, je pøechod-
ným stádiem mezi vratným po�koze-
ním a nevratným po�kozením.
V místì omrznutí dochází k odumøení
tkánì. 
3. stupeò - tvrdá "vosková" kù�e,
nebolestivá lo�iska, po nìkolika
dnech se projevuje zèervenáním a úpl-
ným ztvrdnutím posti�ené èásti tìla -
dochází k odumøení tkánì. 

První pomoc:
- zabránit dal�ímu ochlazování - pøe-

sunout posti�eného do závìtøí èi vlahé
místnosti, pomalu ho zahøívat (horký-
mi nápoji, teplou lázní...),
- pokus o mechanické zahøátí (�etrná

masá� v okolí omrzlin),
- improvizované zahøátí lo�isek (vlo-

�ení dlaní do podpa�í)
- sterilnì kryjeme a zajistíme odborné
o�etøení (dle stavu pacienta - obvodní
lékaø, chirurgie, eventuelnì RLP).

Zásady:
- nikdy omrzliny netøete snìhem,

hrozí dal�í trauma tkání, ani jiným
materiálem,
- nikdy nepodávejte alkohol!!!, 

neaplikujte
masti ani
nepodávejte
léky,

- nikdy
neotvírejte
puchýøe,
- nìkteré omrzliny se projevují po

del�í dobì.                  
David Matou�ek

PRVNÍ POMOC
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Volejbal
Ve ètvrtek 17. 11. 2005 se zúèastnilo
�ákovské dru�stvo na�eho �SK 6. roè-
níku podzimního volejbalového turna-
je smí�ených dru�stev dospìlých,
který poøádal volejbalový oddíl Soko-
la Bakov n. J. 
výsledky:
Mn. Hradio�tì - Bakov �áci 2:0
Bakov "A" - Bakov "B" 2:0
Mn. Hradi�tì - Bakov "B" 2:0
Bakov "A" - Bakov �áci 2:0
Bakov "B" - Bakov �áci 2:0
Mn. Hradi�tì - Bakov "A" 2:0
poøadí:
1. Mn. Hradi�tì 3 3 0 6:0 6
2. Bakov "A" 3 2 1 4:2 5
3. Bakov "B" 3 1 2 2:4 4
4. Bakov �áci 3 0 3 0:6 3
�SK reprezentovali Vaníèková Simo-
na, Nedvìdová Michaela, Hammer
Luká�, Horyna Michal a Prinz Luká�,
Tomá� Dlask, Veronika Bu�ová. 

Velká kunratická
72. roèník, nedìle 13. 11. 2005
Tohoto slavného pøespolního bìhu se
zúèastnil Milan Janeèek, �ák 9. tøídy,
který si vyzkou�el 3100 metrù dlou-
hou trat' dospìlých s trojím pøebìhnu-
tím potoka a zdoláním tøí prudkých
kopcù. Dobìhl na 718. místì (1539
startujících). Milan dosáhl èasu
18:06,6, pøièem� vítìz závodu, èeský
reprezentant Pavel Faschingbauer,
dobìhl v èase 11:36,1. 

Plavání
okresní kolo - støeda 16. 11. 2005

Ètrnáct �ákù na�eho �SK se v Mladé
Boleslavi zúèastnilo okresních pla-

veckých závodù. Nejhodnotnìj�ího
výkonu docílil Michal Melich na trati
50 m prsa (èas 46,4 s). 

MH lat'ka 
Ve ètvrtek 8. 12. 2005 se �áci na�eho
�SK zúèastní tradièních pøedvánoè-
ních závodù ve skoku vysokém - Mni-
chovohradi�t'ská lat'ka. 
Pìkného úspìchu dosáhl �ák 9.roèní-
ku Luká� Hammer, který na tradièních
vý�kaøských závodech �ákù v Mni-
chovì Hradi�ti obsadil ve velmi dobré
konkurenci 2.místo. Dosáhl výkonu
160 cm, co� je vyrovnaný rekord
�koly. Stejného výkonu dosáhl i vítìz
soutì�e. Luká� zaèal na 125 cm
a v�echny vý�ky, kromì poslední zdo-
lal na 1.pokus. Vý�ku 160 cm a� na
pokus druhý, co� ho stálo prvenství.
Výkony �ákù z Bakova:

6.roèník Pavel Mikolá�ek 125
7.roèník Jan Tymich 135

Lenka Reslová 125
Filip �mejkal 125
Luká� Vích 115
Václav Hampeis 115
Eva Chládková 110

8.roèník Veronika Bu�ová 120
Michal Rulec 

nezdolal základní vý�ku 125
Patrik Homolka 

nezdolal základní vý�ku 125
9.roèník Luká� Hammer 160

Milan Mlynka 150
Tomá� Dlask 140
Petra Èí�ková 115

Mgr. Lubo� Brodský

�KOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB

V závìreèném kole podzimní èásti
krajské 1. B - tøídy, skupiny B, zvítì-
zilo na�e A mu�stvo Bakova nad Jize-
rou na pùdì nováèka z Vysoké u Mìl-
níka 2:1. V koneèné tabulce podzimu
obsadili svìøenci trenérù Mary�ky
a Syrùèka vynikající první místo. 
Prùbìh zápasu byl ovlivnìn nepøes-
ným výkonem hlavního rozhodèího.
Ji� ve 3. minutì hrací doby na�e mu�-
stvo inkasovalo branku ze sporné situ-
ace. Bohu�el pí�t'alka rozhodèího
zùstala nìmá. Do konce poloèasu se
Bakovu podaøilo vyrovnat a v polovi-
nì druhého vsítit vítìznou branku. 

Po závìreèném hvizdu rozhodèího
nastala dìkovaèka s bakovskými
fanou�ky, kteøí se mistrovského zápa-
su zúèastnili. 
Za jejich podporu jim dìkujeme. 

Akce poøádané fotbalovým
klubem na zaèátku roku 2006

7. 1. 2006 - Výroèní schùze SK Bakov
nad Jizerou - restaurace Beseda, zaèá-
tek 14.00 h.
13. 1. 2006 - Sportovní ples SK Bakov
nad Jizerou - sál radnice, zaèátek
20.00 h., hraje skupina Víkend 

Luká� Bláha

FOTBALOVÉ OKÉNKO

ÈÁST JEDENÁCTÁ: FILOSOFIE KARATE. 
Cvièení karate pøiná�í svým adeptùm vedle zvládnu-
tí sebeobrany i mo�nost sportovního uplatnìní pøi
cvièení povinných sestav zvaných kata, nebo pøímo v
zápase mu�e proti mu�i:kumite. 
Nezanedbatelný je i význam zdravotní. Karate je jed-
ním z mála sportù, které je mo�no provozovat
i v pokroèilém vìku. Slavná jsou èínská cvièení star-
cù. V pekingských parcích dennì vídáme stovky
nad�encù ka�dého vìku, kteøí zde pilují svoji ranní
sestavu Tai - èi, co� není v podstatì nic jiného 
ne� znaènì zpomalené karate. 
Evropan má ov�em tendenci toto cvièení podceòo-
vat. Staèí ale jednoduchý pokus:Zkusme lehkým �vi-
hem vpøed vykopnout chodidlo co nejvý�e, a pak se
o podobný cvik pokusme je�tì jednou zcela pomalu.

Druhá varianta je tak obtí�ná, �e se ná� náhled na Tai
- èi rychle zmìní. 
Zmínìné cíle pøedstavují v�ak jen první stupeò
poznání smyslu karate. Lze jen litovat, �e drtivá vìt-
�ina adeptù jej nikdy nepøekroèí. 
Skuteèným cílem karate je kompletní rozvoj osob-
nosti, zocelování nejen tìla, ale souèasnì charakteru,
vùle a psychické odolnosti. Na konci této cesty stojí
nalezení du�evní harmonie, jejím� výsledkem je
�t'astná cesta �ivotem a mírumilovný postoj k okol-
nímu svìtu. �elezným pravidlem je nutnost sebekon-
troly, káznì, zdvoøilosti, skromnosti a úcty k druhým. 
Karate není technikou vra�dìní, ani cestou k vyhrá-
vání turnajù. Toto nepochopení vidíme v�ude kolem
sebe, a výsledky jsou v�dy ne�t'astné. Síla a rychlost
nás v�echny jednou opustí, morální hodnoty v�ak

zùstanou. Nejvìt�í mistøi cvièili v tichosti a neokáza-
le po celý �ivot ve snaze dosáhnout du�evního míru
a ovládnout sebe sama. Naopak znakem zaèáteèníkù
je chlubivost, agresivita a hledání snaz�ích cest. 
Není v�ak snaz�ích cest k dokonalosti, a není ani
dokonalost sama. Karate je celo�ivotní cestou hledá-
ní této dokonalosti, jeho koneèným cílem je mír. Ji�
staøí Øímané vìdìli, �e "Si vis pacem, para bellum"
neboli "Chce� - li mír, pøipravuj se na válku"� Kdo
toto nepochopí, zùstane pouhým �ákem, tøeba ovìn-
èeným medailemi. 
A staré japonské pøísloví praví:"Nikdy neprohrát
je�tì neznamená zvítìzit ". 
Pøí�tì èást dvanáctá:Ostatní bojová umìní. 

Ladislav Modrý

KARATE - HISTORIE A SOUÈASNOST

Po úspì�né loòské sezónì, kdy jsme
skonèili v Krajském pøeboru A druzí,
máme v té nové cíle je�tì vy��í...
Zatím jsou odehrána 3 kola a po nich
jsme na èele tabulky. Nejdøíve jsme
zvítìzili v Pøíbrami 5,5 : 2,5, poté

jsme doma v Bakovì porazili "povin-
nì" nováèka v soutì�i Hostivice 7:1
a ve 3. kole se nám podaøilo porazit
jednoho z dal�ích favoritù na�í skupi-
ny Lysou nad Labem na její pùdì 5:3. 

Záhorbenský

�ACHISTÉ MÍØÍ VÝ�

Dne 27.11.2005 probìhlo na po�ární zbrojnici pro strojníky na�eho sboru �kole-
ní øidièù, pøi kterém si v�ichni úspì�nì obnovili profesní prùkaz, který je nutný
pro øízení vozidel nad 7,5 tuny, nebo vozidel s právem pøednosti v jízdì.
Jeliko� ji� opìt máme krou�ek mladých hasièù, byla 3.prosince po�ádána Miku-
lá�ská nadílka, kde Mikulá�, èert a andìl pøedali dìtem za básnièku nìjaké ty
sladkosti.

No a moje malièkost se pokusila vytvoøit pro SDH vlastní webovou prezentaci,
kde se postupnì bude objevovat nìco z historie a souèasného dìní u hasièù.
Najdete nás na adrese: http://www.sdhbakov.atlasweb.cz/.

Jaroslav Bavor

CO NOVÉHO U HASIÈÙ

Blí�í se vánoè-
ní svátky a
konec roku.
Myslím, �e to
je nejvhodnìj-
�í pøíle�itost k
p o d ì k o v á n í
v�em, kteøí se
podíleli na

úspì�ném chodu na�eho klubu po
stránce sportovní i spoleèenské. 

Chtìli bychom touto cestou podì-

kovat v�em partnerùm na�eho klubu,
mìstskému úøadu, fy. CR PROJECT,
Faurecie, Emerge, vedoucím dru�stev,
trenérùm a hráèùm, kteøí se význam-
nou mìrou zaslou�ili o zviditelnìní
na�eho klubu a mìsta Bakova nad Jize-
rou v tenisovém hnutí. 

LTC Bakov nad Jizerou pøeje
v�em tenisovým pøíznivcùm pøí-
jemné pro�ití vánoèních svátkù,
zdraví a pohodu v roce 2006.

Výbor LTC Bakov n. J.

TENISOVÉ PODÌKOVÁNÍ
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Na taneèních soutì�ích dosáhli v prù-
bìhu minulého víkendu výrazných
výsledkù èlenové TK RYTMUS
Bakov nad Jizerou. 
Na soutì�i KAMENICKÝ POHÁR
2005 (Kamenice u Prahy; 3. 12. 2005)
obsadil pár Pavel Mare� - Michaela
Roèejdlová vynikající 2. místo v hlavní
kategorii standardních tancù tøídy A. 
V Libici nad Cidlinou (4. 12. 2005)

zvítìzil v kategorii mlad�ích juniorù
tøídy D pár Filip Korpanec - Anna
Sovová. 
Fantastického úspìchu dosáhl repre-
zentaèní pár ÈR Tomá� Marek - Mar-
tina Marková na ISDF soutì�i ve �pa-
nìlsku, kdy� zvítìzil v konkurenci 45
párù z celého svìta v kategorii latin-
skoamerických tancù star�ích juniorù. 

Jiøí �légl, TK Rytmus 

KAMENICKÝ POHÁR 2005

Na øíjnovém jednání rady mìsta
Bakov nad Jizerou jsem rezignoval na
dal�í setrvání v radì a zastupitelstvu
mìsta. 
Své rozhodnutí jsem dlouho zva�oval
pøedev�ím pøi pomy�lení jak na záva-
zek, který pocit�uji vùèi tìm bakov-
ským obèanùm, kteøí mi pøed tøemi
lety ve volební místnosti dali svùj
hlas, a tím pádem i mandát k prosazo-
vání jejich vùle ve vedení mìsta, tak
i na poctivé a zodpovìdné pracovníky
mìstského úøadu, kterých se urèitì
dotkne. Kdyby zále�elo jenom na
mých osobních pocitech, neváhal
bych a odstoupil ji� døíve. Dospìl
jsem toti� k poznání, �e z pozice èlena
nejvy��ího voleného orgánu ve mìstì
nemám dostatek legislativních mo�-
ností korigovat chyby a prohøe�ky
úøedníkù, ba dokonce jsem nabyl
smutného pocitu, �e stavební odbor
v na�em mìstì zdaleka nenaplòuje
poslání být pøedev�ím slu�bou obèa-
nùm. 
Mám osobní zku�enosti s liknavým
a neodborným pøístupem pøi vyøizo-

vání povolení ke kácení stromu, který
prokazatelnì ohro�uje nejen soukro-
mý majetek, ale dokonce zdraví
a �ivoty lidí. Setkal jsem se s vydáním
stavebního povolení v nesouladu
s územním plánem mìsta, vydáváním
územního rozhodnutí bez souhlasu
dotèených stran atd. O zmínìných
prohøe�cích bakovských úøedníkù
vlastním písemné podklady. 
Proto�e nepøedpokládám, �e by se
podobných chyb zamìstnanci staveb-
ního odboru dopou�tìli výhradnì vùèi
mé osobì a u� vùbec ne, �e by tak
èinili jenom vùèi jednomu z radních,
oprávnìnì se obávám, �e podobných a
pøípadnì i jiných pochybení se dopou-
�tìjí i vùèi jiným obèanùm mìsta
Bakova nad Jizerou. Z poznání, �e
nemám oprávnìní zjednat nápravu ani
z pozice radního, jsem natolik rozmr-
zelý, �e v souèasné dobì nehodlám
nadále pùsobit ve vedení mìsta. 

Miroslav Palounek, 
bývalý èlen rady a zastupitelstva

mìsta Bakov nad Jizerou.

ÚØEDNÍCI RADNICE MÌ ZKLAMALI,
A PROTO ODCHÁZÍM Z RADY MÌSTA

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
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KUCHYÒSKÉ LINKY NA MÍRU

ELEKTROSPOTØEBIÈE
vestavìné - volnì stojící

DOPLÒKOVÝ PROGRAM

KE KA�DÉ ZAKÁZCE DÁREK.KE KA�DÉ ZAKÁZCE DÁREK.
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VÁM NABÍZÍ
113030 DRUHÙ BYLIN

5555 ORIGINÁLNÍCH SMÌSÍ
BYL. PRODUKTY, v�e na pøírodní bázi

Z E L E N Ý  ZZ D R O JZ E L E N Ý  ZZ D R O J

KK RR ÉÉ MM YY,,   �� AA MM PP OO NN YY,,   BB YY LL ..   PP OO LL �� TT ÁÁ ØØ KK YY,,
ÈÈ AA JJ EE ,,   MM ÝÝ DD LL AA ,,   VV ÈÈ EE LL ÍÍ   VV ÝÝ RR OO BB KK YY,,

TT II NN KK TT UU RR YY,,   AA RR OO MM AATT EE RR AA PP II EE ,,     DD II EE TT NN ÍÍ
DD OO PP LL ÒÒ KK YY,,   BB AA RR VV YY NN AA VV LL AA SS YY,,   MM AA SS ÁÁ �� NN ÍÍ
PP ØØ ÍÍ PP RR AAVV KK YY,,   KK OO UU PP EE LL EE ,,   SS II RR UU PP YY,,   DD RR OO GG ..

DD OO PP LL ÒÒ KK YY,,   SS LL AA DD II DD LL AA ,,
GG EE MM OO TT EE RR AA PP II EE   (( LL ÉÉ ÈÈ ..   PP UU PP EE NN YY ))

Kde nás najdete?
TYR�OVA 644, BAKOV NAD JIZEROU

Tel: 326 781 537
OTEVÍRACÍ DOBA

od 15 do 17 hodin
Na náv�tìvu se tì�í

Vlaïka Pe�ková

PLACEÁ INZERCE

Výrazných výsledkù dosáhly na
taneèní soutì�i GRAND PRIX
MILLENIUM CUP 2005 (17. 11.
v Praze) taneèní páry z TK RYTMUS
Bakov nad Jizerou. 
Sourozenci Tomá� a Martina Markovi
zvítìzili v taneèní lize star�ích juniorù
v kategorii latinskoamerických tancù.
Pár Ondøej Borský - Anna Zelená
obsadil v hlavní kategorii tøídy A stan-

dardních tancù výborné finálové
5. místo, a souèasnì tak získal postup
do nejvy��í výkonnostní tøídy M
(=mezinárodní). 

Jiøí �légl, TK Rytmus 

GRAND PRIX MILLENIUM CUP
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