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Z p r a v o d a j  m ě s t a  B a k o v a  n a d  j i z e r o u

finanČnÍ úřad na Měú

Stejně jako v minulých letech bude i v letošním roce možné setkat se na Měst-
ském úřadě v Bakově nad Jizerou s pracovníky Finančního úřadu z Mladé 
Boleslavi. V rámci aktivního přístupu daňové správy finanční úřad nabízí po-
moc poplatníkům daně z příjmů fyzických osob při podávání daňových při-
znání za zdaňovací období 2009. Pracovníci FÚ Vám pomohou s vyplněním 

daňového přiznání, převezmou jej, případně zodpoví Vaše dotazy. Pracovníci 
Finančního úřadu z Mladé Boleslavi Vám budou k dispozici ve čtvrtek 18. 3. 
2010, a to v době od 14:00 hod. do 16:00 hod. v I. patře městského úřadu.

Mgr. Lenka Kožíšková, vedoucí úřadu
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Jako první Vám představím paní Mo-
niku Lhotákovou, která bude vedení 
města nápomocna nejen při zpracování 
veškeré potřebné agendy, ale na starosti 
bude mít zejména dotační řízení, jeho 
administraci a celkové zajištění tzv. do-
tačního managementu. 
Na paní Lhotákovou mohu prozradit, 
že pochází z Královéhradeckého kraje, 
nicméně nyní již bydlí v Mladé Bolesla-
vi. Věřím, že se jí bude u nás v Bakově 
nad Jizerou líbit a že také ona přispěje 
k tomu, aby se do města dostalo více do-
tačních finančních prostředků. 

Na městském úřadě již několik měsí-
ců postrádáme právničku města paní 

Mgr. Janu Luštíkovou. Je to z důvodu 
její dlouhodobé pracovní neschopnosti. 
Vzhledem k tomu, že se ani v dohledné 
době neočekává její návrat do práce, 
bylo potřeba tuto situaci vyřešit. 
Pracovní poměr po formální stránce stá-
le trvá, stejně tak trvá potřeba výkonu 
její agendy. Částečně je agenda právnič-
ky zpracovávána starostkou města a čás-
tečně vedoucí úřadu. Protože začala ne-
zpracovaná agenda narůstat, byla přijata 
Mgr. Lenka svobodová, která bude po-
kračovat v práci Mgr. Luštíkové. 
Je nutné zdůraznit, že Mgr. Lenka Svo-
bodová je přijata pouze na poloviční 
úvazek a pouze po dobu trvání pracovní 
neschopnosti Mgr. Jany Luštíkové. 

Dne 1. 2. 2010 nastoupil také do pra-
covního poměru pan Vladimír Šlégl. 
Byl vybrán z osmi uchazečů, kteří se 
ucházeli ve výběrovém řízení o pracov-
ní pozici Vedoucí finančního odboru. 
Toto pracovní místo bylo uvolněno poté, 
co se současná vedoucí rozhodla odejít 
za jinou pracovní nabídkou. 
Většině z Vás určitě nemusím pana Šlé-

gla představovat, neboť v Bakově nad 
Jizerou žije a na zdejším úřadě jako ve-
doucí úředník již několik let v minulosti 
pracoval. Proto věřím, že se brzy zorien-
tuje v nových právních předpisech a pro-
gramech a v práci se mu bude dařit. 

Mgr. Lenka Kožíšková
vedoucí úřadu

na MěstskÉM úřadě se od 1. února MŮŽete setkat s někoLika noVýMi tVÁřeMi

Konečně se dočkali i občané Trenčína, 
kteří museli při cestě do Mnichova Hra-
diště čekat na autobus v dešti a sněžení, 
nové autobusové čekárny. Realizace za-
stávky byla již dlouho připravována, ale 
konečného řešení a výsledné podoby se 

dočkala až nyní. Chtěl bych popřát ces-
tujícím, aby jim zastávka sloužila stejně 
tak dobře, jako ta ve směru na Mladou 
Boleslav.  

Jiří Hieke
místostarosta města

doČkaLi se i na trenČÍně!

Bakovské koupaliště opět posloužilo 
ke školení a odborné přípravě hasič-
ského záchranného sboru. Tentokráte 
se tu prolamoval led pod občany. Že šlo 
o dobře připravené figuranty, nic nemě-
nilo na akční situaci, známou většinou 
z televize a hovořící o jak nebezpečnou 
situaci se jedná. Počasí bylo krásně zim-
ní, a tak cvičení bylo velice autentické 
i emotivní. Zasahující hasiči měli reál-
nou možnost vyzkoušet si přímo v ex-
trémních podmínkách záchranu topících 

se lidí, a to v různých pozicích a pomocí 
několika běžných předmětů jako je ho-
kejka, lano nebo žebřík. 
Takto naplánovaná a ukázková cvičení 
působí velmi věrohodně a dokazuje od-
bornou připravenost profesionálních ha-
sičů, kteří často v extremních situacích, 
poskytnou občanovi pomoc kdykoli, tře-
ba i s nasazením vlastního života. 

Jiří Hieke
místostarosta města

kouPaLiŠtě ZnoVu V reŽii HasiČŮ!
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Město Bakov nad Jizerou touto cestou 
děkuje firmě H - INTES s. r. o., se síd-
lem Pod Borkem 319, Mladá Boleslav, 
která upravila povrch komunikace u sta-
dionu a následně jej městu předala jako 
sponzorský dar. Nový kvalitní asfaltový 
povrch je vhodný jak pro chůzi, tak pro 

jízdu na kole a In-line bruslích. Přije-
tí tohoto daru ve výši 221. 312, 50 Kč 
schválilo zastupitelstvo města na svém 
zasedání dne 27. ledna 2010 usnesením 
č. Z61/1 - 10. 

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

PoděkoVÁnÍ firMě H - intes s. r. o. 

Čtvrtletně cvičí své střelecké dovednosti 
strážníci městské policie v areálu kryté 
střelnice. Terče jsou v různých vzdále-

nostech, přičemž strážníci cvičí různé 
způsoby držení zbraně či typu střelby. 
Dalším důležitým aspektem je její rych-
lost. Nejprve se cvičí střelba mířená, kde 
není stanoven čas, za jakou dobu musí 
být určitý počet nábojů vystřelen. Poté 
je střelba taktická či krycí, kde strážník 
má za úkol v co nejkratším čase zasáh-
nout všemi střelami terč. Na závěr je 
dobré vám sdělit, že všichni strážníci 
naší městské policie jsou dobrými střelci 
a tudíž se můžete cítit bezpečněji. 

Daniel Šulc, ředitel MP

Z denÍku MP - CViČnÉ střeLBy strÁŽnÍkŮ

jak to ByLo s PoHyBeM oByVateL Ve Městě V roCe 2009

Již více jak měsíc píšeme rok 2010, ale já se statistikou o pohybu obyvatel ve městě vrá-
tím ještě do roku předešlého. 

V roce 2009 se nám ve městě narodilo 31 dětí, přihlásilo se 103 osob, 83 osob se odstěho-
valo a 51 jich zemřelo. Ke dni 31. 12. 2009 mělo město Bakov nad Jizerou 4 618 obyvatel 
a to je stejný počet jako na konci roku 2008. Jak je vidět, i když se k nám do města díky 
nové bytové výstavbě stěhují noví občané, přesto se nám počet obyvatel nezvýšil. Přibylo 
méně nových občánků než v minulém roce, proto se ptám „Co dělají ty silné ročníky, 
které mají zvyšovat populaci, jak je celostátně signalizováno?“ No uvidíme, jak to bude 
v roce 2010. 

Další zajímavosti:
• 31 uzavřených manželství
• 18 rozvedených manželství
• 88 občanů, kteří oslavili životní jubileum (75, 80, 85, 90 a více let)
• 390 vyměněných občanských průkazů
• průměrný věk občanů Bakova je 40 let
Na závěr bych chtěla požádat rodiče, kterým se narodí miminko, aby ho přišli přihlásit 
na matriku Městského úřadu Bakov nad Jizerou. K přihlášení je potřeba rodný list dítěte.

Alena Zajícová 

ZasedÁnÍ ZastuPiteLstVa

Dne 27. 1. 2010 proběhlo první řádné jednání Zastupitelstva města Bakov nad Ji-
zerou. Na programu jednání byly zejména otázky týkající se finančních záležitostí 
města. Přijata byla řada rozpočtových opatření, z nichž většina souvisela se zaúčto-
váním loňského hospodaření. 

Dlouze diskutovaným tématem bylo poskytnutí příspěvků zájmovým a sportovním 
organizacím. I zde našli zastupitelé shodu a příspěvky organizacím byly schvále-
ny. Na tomto zastupitelstvu byly poskytnuty mimo jiné informace o vývoji přípravy 
změny územního plánu a diskutován byl například další postup při využití chatek 
ve volnočasovém areálu. 

S výsledky jednání se můžete seznámit v usnesení, které je uveřejněno na oficiálních 
webových stránkách města www.bakovnj.cz.

V první polovině tohoto roku se zastupitelé města sejdou k jednání v následujících 
předem schválených termínech:
• 17. 3. 2010,
• 5. 5. 2010,
• 23. 6. 2010. 

S konkrétním programem jednání budete seznámeni tak jako vždy v obvyklé lhůtě, 
tj. 7 dní před jednáním, způsobem ve městě obvyklým, zejména na úřední desce 
a webových stránkách města. 

Mgr. Lenka Kožíšková
vedoucí úřadu

ZMěna jÍZdnÍCH řÁdŮ

Na trati 063 Bakov nad Jizerou – Kopidlno a zpět dojde v březnu tohoto roku 
ke změně. Víkendový provoz končí dne 13. 3. 2010. Dle sdělení Krajského úřadu 
Středočeského kraje, k tomuto omezení došlo na základě dlouhodobých průzkumů 
frekvence cestujících, které vykazují minimální obsazenost a dále proto, že Králo-
véhradecký kraj neobjednal od 14. března 2010 víkendový provoz na výše uvedené 
trati. 
V případě zájmu cestujících o prázdninový provoz, bude krajský úřad jednat s auto-
busovými dopravci o zajištění náhradní dopravy v letní sezóně. Provoz v pracovních 
dnech v úseku Bakov nad Jizerou – Dolní Bousov zůstane i nadále zachován. 

Mgr. Lenka Kožíšková, vedoucí úřadu

sekÁnÍ Ledu na tŮni PodZeManoVa

Oznamujeme, že v průběhu zimy 2009/2010 bude probíhat sekání ledu na tůni Pod-
zemanova z důvodu zajištění výměny plynů mezi vodním prostředím a vzduchem. 
Tím dojde k zabezpečení dostatečně kvalitního prostředí pro přežití ryb pod ledem. 

Vysekané okénko bude řádně označeno a okolo tůně budou rozmístěny informační 
tabule s textem !!!POZOR!!! Sekání otvoru v ledu na rybníce!!! 

Za MO ČRS Bakov nad Jizerou
Bůžek Martin, jednatel 

V České republice se za jeden rok 
vyprodukuje více než 1 500 000 tun 
nebezpečného odpadu, z toho 329 tun 
netříděných baterií, akumulátorů a 12 
tun starých, nepoužitých léčiv (jde 
o velmi optimistická čísla). Některé 
z těchto odpadů jsou recyklovatelné, 
jiné se musí spálit ve spalovnách ne-
bezpečných odpadů. Ekologická zá-
vadnost baterií a akumulátorů spočívá 
především v obsahu toxických látek 
(hydroxid draselný – vytéká ze starých 
baterek, chutná slaně, olovo, nikl, rtuť, 
zinek, kadmium, dále roztoky kyselin 
a jejich solí). Tyto látky s prokazatel-

ným škodlivým vlivem na lidské zdra-
ví se po čase uvolňují, znečišťují půdu, 
spodní a povrchové vody. Ke zpětné-
mu odběru baterií slouží sběrné boxy 
ve sběrných dvorech a středis-
cích, prodejnách elektrotech-
niky, větších supermarke-
tech, některých drogeriích 
a podle nové novely záko-
na o odpadech i tam, kde 
se baterie prodávají. Všech-
ny odevzdané baterie jsou 
tříděny podle elektrochemických 
typů, následně se v recyklačních za-
řízeních tepelně a hydrometalurgicky 

recyklují, jsou z nich získávány ze-
jména kovy (např. olovo, nikl, zinek, 
mangan, kadmium, kobalt a další). 
Vyhozením starých a nepoužitých léků 

(vitamíny, antibiotika, sedativa, 
sirupy, mastičky, vodičky) 
do popelnice, hrozí vedle 
nesporného negativního 
dopadu na životní prostředí 
i zneužití léků narkomany 

či dětmi. Farmaka je nutné 
odevzdat v lékárně do speciál-

ní nádoby s výměnnou plastovou 
vložkou, která je po naplnění uzavře-
na, zvážena a odvezena do spalovny 

nebezpečných odpadů. Zde jsou od-
pady spáleny, přičemž vedle plynných 
spalin, které jsou zachycovány čistí-
cím zařízením, vznikne popílek (tvoří 
asi 10 % původní hmoty), který je ulo-
žen na skládce nebezpečných odpadů. 

je především v našem zájmu (a hlavně 
v zájmu našich potomků), zbavovat se 
odpadů, které „vyprodukujeme“ tak, 
abychom zanechali co možná nejmen-
ší ekologickou stopu. 

Zbyněk Hýzler, DiS. 

neBeZPeČnÉ odPady – Baterie, LÉČiVa



4

Na jaře loňského roku jsme si v Bakov-
sku připomínali 75. výročí narození paní 
PhDr. Evy Mikanové, významné české 
hudební badatelky. Kdo by se tehdy na-
dál, že do roka už nebude mezi námi? 
Smuteční oznámení, které došlo do na-
šeho muzea teprve před nedávnem, jen 
suše oznamovalo, že paní doktorka ze-
snula po těžké nemoci ve středu 13. led-
na letošního roku v Praze. Shodou okol-
ností ve stejný den jsme obdrželi první 
vydání Linkova varhanního deníku, jenž 
vyšel zásluhou mladého muzikologa 
Mgr. Tomáše Thona v Opavě. Uspoko-
jili jsme se vědomím, že paní doktorka 
se ještě před svou smrtí mohla pokochat 
nad dílem, které je doposud uchováváno 
v Linkově originále jen v Bakově. Právě 
Eva Mikanová má jedinečnou zásluhu 
na zachování Linkova bakovského de-
níku a jeho návratu do města svého pů-
vodu. My jej v našem muzeu s velkou 
pietou opatrujeme a rádi vystavujeme 
v Linkově síni zdejšího muzea. 
Linkův bakovský deník byl po celá 

desetiletí nezvěstný, avšak zásluhou 
paní dr. Mikanové byl objeven v osob-
ním archivu vyšehradského kanovníka 
monsignora Boháče, který byl vlastně 
první, kdo pro hudební veřejnost v mi-
nulém století vytáhl z temnot věků dílo 
bakovského rodáka Jiřího Ignáce Linka, 
místního regenschoriho a kantora. Jeho 
dílo představuje kantorskou hudbu 18. 
století. Tak ji dnes odborně nazýváme. 
Zatímco většina Linkových skladeb se 
ocitla v hudebním archivu Národního 
muzea v Praze především Boháčovou 
iniciativou, velkou zásluhou dr. Mika-
nové bylo, že Linkův deník se jako je-
diný notový artefakt z celého jeho díla 
ocitl v místě svého vzniku, kde je též 
o něj náležitě pečováno. 
Eva Mikanová už jako studentka mu-
zikologie na Filozofické fakultě UK 
v Praze v druhé polovině padesátých let 
minulého století prodlela v bakovském 
archivu mnoho a mnoho hodin usilov-
ného vědeckého bádání, aby důsledně 
prostudovala hudební život Bakovska 

odeŠLa eVa MikanoVÁ

ProBLÉMy s odVoZeM odPadu

V poslední době se množí, částečně i vinou sněhové nadílky, případy neprovedeného 
svozu nádob na tuhý komunální odpad, příp. kontejnerů na tříděný odpad svozovou 
firmou. V takovém případě kontaktujte Městský Úřad Bakov nad Jizerou, odbor vý-

stavby a ŽP, p. Zbyňka Hýzlera, DiS (tel.: 326 781 181, email: hyzler@bakovnj.cz), 
který učiní nezbytné kroky ke sjednání nápravy. 

Zbyněk Hýzler, DiS. 

od ČtenÁřŮ

Po letech pečlivých příprav vychází 
tiskem vůbec první vydání varhanních 
skladeb bakovského kantora, význam-
ného představitele české hudby 18. sto-
letí a dodnes oblíbeného autora, Jiřího 
Ignáce Linka (1725 - 1791). 
Prestižní opavské nakladatelství varhan-

ní literatury ARTTHON použilo jako 
hlavní zdroj tzv. Bakovskou varhanní 
knihu – knihu, kterou od Linkových dob 
využívali bakovští varhaníci jako „pří-
ručku“ s nejrůznějšími skladbami. Dnes 
je tato kniha cenným pramenem české 
hudby druhé poloviny 18. století. 

Skladby, u nichž se podařilo prokázat 
Linkovo autorství (v Knize je jen výji-
mečně uveden autor), vydalo naklada-
telství ARTTHON jako přetisk originál-
ních rukopisů i jako přepis do moderní 
notace. Můžeme tedy hrát z Linkova ru-
kopisu (nebo si „jen tak“ prohlížet Lin-
kovo elegantní písmo), ale i pohodlně 
hrát či skladby studovat z dnešní notace, 
která je pro nás lépe čitelná. 
Kromě samotných varhanních skla-
deb obsahuje vydání i cenné informace 
o životě a díle Jiřího Ignáce Linka i teh-
dejším hudebním životě v našem městě 
(od významné muzikoložky Evy Mika-
nové), pojednání o varhanách v Bakově 
nad Jizerou a okolí (od znalce varhan 
a organologa Tomáše Horáka), zprávu 
editora Petra Koukala a zpracovatel-
skou zprávu vydavatele Tomáše Thona. 
Při výčtu jmen nesmíme zapomenout 

na „našeho“ dr. Vladimíra Bednáře, kte-
rý k vydání svými silami také přispěl. 
Celé město Bakov nad Jizerou může 
být nyní náležité pyšné na svého rodá-
ka, jehož skladby pro královský nástroj 
mohou bez problému provozovat a stu-
dovat díky kvalitním výtiskům varhaníci 
(i další hudebníci) po celé naší republice 
i mimo ni. Značný význam má toto vy-
dání i přímo pro obyvatele našeho města 
- je výborným podkladem pro čerpání 
informací při výuce na naší Základní 
škole a Základní umělecké škole. Kde 
může pomoci příznivému kulturnímu 
rozvoji, díky zodpovědnému a odborné-
mu vlivu pedagogů na všechny žáky. 
O Bakově nad Jizerou se nyní konečně 
může dozvědět široká (kulturní) společ-
nost v tom nejlepším světle! 

Ondřej Valenta

Linek VyrÁŽÍ do sVěta!

VZPoMÍnka

Dne 5. 2. uplynul 1 rok od doby, 
kdy nás navždy opustila 

Hana Cihlářová 

z Bakova nad Jizerou. 
Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou 
vzpomínku. 

Děkují synové Jiří a Karel s ro-
dinami. 

VZPoMÍnka

Dne 12. února uplynulo 15 let 
od úmrtí našeho drahého manžela, 
tatínka, dědečka a pradědečka, 
pana 

Václava Šplíchala 

z Malé Bělé. 
S láskou a vděčností stále vzpo-
mínají manželka a děti se svými 
rodinami. Děkujeme všem, kteří si 
na něho vzpomenou s námi.

VZPoMÍnka

„Těžko se s Tebou loučilo, 
těžké je bez Tebe žít, 
láska však nekončí, 
věčně Tě v srdci budeme mít.“
Dne 10. února 2010 uplynulo 
20 let od úmrtí mojí dcery 

Vendulky Zemanovičové
roz. Kešnerové.
S láskou a úctou stále vzpomíná-
me. Vy, kteří jste ji znali, vzpo-
meňte s námi a věnujte ji tichou 
vzpomínku. 
Děkuji. Za celou rodinu maminka
rodinami.
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v Linkově době i v generacích před ním. 
Bez pomoci archiváře Karla Hostíka, 
jenž pro ni obětavě vyhledával archiválie 
a zajišťoval nocleh v místě, Aloise Havla 
a Josefa Černého, by před šedesáti léty 
těžko mohla v Bakově bádat a získat 
hluboké poznání o Linkovi. Neomezo-
vala se jen na Bakov. Důkladně prostu-
dovala valdštejnský archiv v Mnichově 
Hradišti, dále archivy v Mladé Bolesla-
vi, Turnově, České Lípě, Semilech i jin-
de. Důkladně se seznámila s pásemnou 
proveniencí pražských archivů. Pro svou 
disertační práci zvolila Linkova sepolkra 
(velikonoční duchovní skladby). Další 
její vědecké eseje nalezneme v muziko-
logických časopisech a v odborném tis-
ku. V Bakově v 60. létech často předná-
šela o Linkově díle i psala do tehdejšího 
Bakovska. S místním muzeem a vlas-
tivědným kroužkem byla v písemném 
a telefonickém styku až do minulého 
léta, než byla hospitalizována v pražské 

nemocnici. Její neutěšenou psychiku ne-
sžírala jenom těžká nemoc, nýbrž vážné 
onemocnění a posléze i smrt jejího syna 
před Vánocemi loňského roku. 
Paní doktorce Mikanové jsme mnoho-
krát srdečně poděkovali za dar Muzeu 
Bakovska. Přivezla v souvislosti s od-
halením Linkova pomníku v roce 2005 
okopírované veškeré jeho dílo, které 
se jí dostalo za celý její vědecký život 
do rukou. S pečlivostí je utřídil Ing. V. 
Černý v našem muzeu. V souvislos-
ti s otevřením Linkovy síně v Muzeu 
Bakovska na jaře 2006 pronesla dr. Mi-
kanová svůj poslední projev zasvěcený 
Linkovi před velkou návštěvou zdejší-
ho obecenstva. Byl to bohužel také její 
poslední výlet do našeho města, pro něž 
za celý život tolik vykonala. Na její prá-
ci pro českou muzikologii nezapomenou 
desítky a stovky českých badatelů. Čest 
její památce!

  - ář

PoděkoVÁnÍ katCe koreLoVÉ Z noVÉ Vsi

Dne 19. ledna jsem byl odpoledne se svým synem na hodině angličtiny v Domě mlá-
deže v Bakově nad Jizerou. Když jsme se spolu vrátili domů, tak jsem zjistil, že jsem 
někde cestou ztratil digitální fotoaparát. Musel mi asi vypadnout z kapsy, když jsem 
tam něco hledal. Foťáček byl docela hezký, navíc jsem tam měl ještě nestažené fotky, 
takže jsem si pěkně vyčinil a v duchu se s ním rozloučil!
Jaké však bylo moje překvapení, když jsem se později dozvěděl od své maminky, 
že se fotoaparát našel a že ho poctivý nálezce odevzdal ve škole. Ještě že jsem tam 

ty fotky nechal! Poctivá nálezkyně se jmenuje Kateřina Korelová, bydlí v Nové Vsi 
a chodí do třídy 3. A v Bakově n. J. 
Tímto bych Ti, milá Katko, chtěl mnohokrát poděkovat. Je fajn vědět, že je Tobě 
a určitě i spoustě dalších Tvých kamarádů lhostejnost a nepoctivost cizí. Přeji Ti, abys 
byla ve svém životě šťastná a potkávala samé poctivé lidičky, přesně takové, jako jsi 
Ty sama. Díky. 

Mgr. Tomáš Čermák, Jizerní Vtelno

V neděli 10. ledna jsme si směli připo-
menout 90. výročí založení naší církve 
v Bakově nad Jizerou. Navzdory zimě 
a sněhové kalamitě to pro nás bylo 
opravdu radostné setkání. Sbor Pro-
kopa Velikého se celý zaplnil věřícími 
a slavnostní atmosféru bohoslužby, 
kterou vedl bratr farář Pavel Pechanec, 
umocnil hudební doprovod pěveckého 
souboru „Levamentum“ z Liberce. 
Rádi bychom vás také alespoň krátce 
provedli historií naší náboženské obce, 
která patří v královéhradecké diecézi 
i v republice k nejstarším. O její vznik 
se zasloužil Antonín Blahout, místní 
katolický kaplan. Nebál se církev-
ních zákazů ani hrozeb exkomunikace 
z církve a tak v roce 1919 sloužil první 
vánoční bohoslužby v kostele svatého 
Bartoloměje v mateřském jazyce. Jeho 
statečný počin byl bakovskými občany 
opravdu vstřícně přijat, což se projevilo 
v zájmu o založení náboženské obce. 
Stalo se tak 28. dubna 1920 a do nové 
církve se v prvním roce její historie při-
hlásilo 1468 členů. 
Náboženská obec Církve českoslo-
venské začala v Bakově žít velice in-
tenzivním životem. Mladá církev nej-
prve využívala kostel svaté Barbory 
zapůjčený obecním zastupitelstvem. 
Obětavostí členů naší církve a podle 
návrhu bakovského rodáka akademic-
kého malíře Rudolfa Livory se podařilo 
tehdy zchátralý a značně zanedbaný 
objekt opravit. Ačkoli obecní zastupi-
telstvo propůjčilo naší církvi zmíněný 
kostel k trvalému užívání, nařídila r. 
1925 Okresní politická správa v Mni-
chově Hradišti navrátit objekt bývalé-
mu vlastníku, římsko-katolické církvi. 
Bylo to bolestné, ale ani ztráta kostela 
nepodlomila činnost církve. Bohosluž-

by se konaly v kreslírně měšťanské 
chlapecké školy a v letním období bý-
valy i pod širým nebem v Komenského 
sadech. Toto provizorium se členové 
rozhodli řešit zakoupením pozemku 
v Husově ulici a následnou stavbou no-
vého kostela. Jeho slavnostní otevření 
se konalo 25. října 1931 za přítomnosti 
patriarchy CČS(H) Gustava Procházky. 
Sbor Prokopa Velikého byl postaven 
podle návrhu zdejšího rodáka, architek-
ta Josefa Studničného. Měl být původ-
ně rozsáhlejší a spojený s farou, ale pro 

nedostatek finančních prostředků byly 
plány zredukovány. Přesto se musíme 
upřímně obdivovat úsilí a obětavosti 
našich předků, kteří se o postavení na-
šeho sboru zasloužili. 
Současný život Církve československé 
husitské probíhá na dvou místech. Prv-
ním je zmíněný Sbor Prokopa Velikého, 
kde se bohoslužby konají od Velikonoc 
do Svátku zesnulých. Přes zimu využí-
váme vytápěnou modlitebnu na farním 
úřadu v ulici 5. května 513. Z důvodu 
rodičovské dovolené sestry jáhenky 

Kateřiny Havelkové jsou bohoslužby 
dočasně omezeny na druhou a posled-
ní neděli v měsíci, vždy od 9 hodin. 
Oba prostory, sbor i modlitebna, slouží 
nejen věřícím k bohoslužebným setká-
ním, ale staly se místem konání koncer-
tů, dětských divadelních představení, 
přednášek či výstav, na něž je podobně 
jako na bohoslužby srdečně zvána širo-
ká bakovská veřejnost. 

Rada starších CČSH 
v Bakově nad Jizerou 

CÍrkeV ČeskosLoVenskÁ HusitskÁ sLaVÍ 90 Let
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rodinnÉ CentruM BakoVÁnek 

kdo jsme? a co vůbec rodinné centrum (rC) je?
•   RC je místo pro setkávání rodičů a dětí. Děti se zde seznamují s kolektivem, 

poznávají nové kamarády a mohou se zapojit do různých aktivit. Maminkám 
přináší možnost společenského kontaktu, navázání nových přátelství, sebe-
realizace i čerpání inspirace pro výchovu dětí a rozšíření herního repertoá-
ru. 

•  RC je otevřené pro každého - děti, rodiče, prarodiče, přátele. Především je 
určeno maminkám (i těm nastávajícím) s malými dětmi - od narození do šesti 
let. 

•  Svou činností přispíváme k rozvoji našeho města a snažíme se být jeho nedíl-
nou součástí. 

•  Řešíme otázku sociální izolace rodičů na mateřské či rodičovské dovolené.
•  Každé RC funguje na principu svépomocí a na dobrovolné práci těch, kdo se 

v něm setkávají. Rády bychom Vás tedy oslovily, abyste se zapojili i Vy.
•  Jako nezisková organizace jsme závislé na aktivní podpoře veřejnosti.

Co nabízíme?
•  Zázemí pro setkávání rodičů, dětí a navazování kontaktů,
•  aktivní využití volného času dětí a rodin: tvořivé, vzdělávací, hudební,
•  možnost seberealizace, výměnu zkušeností a nápadů pro rodiče na mateřské 

či rodičovské dovolené,
•  pravidelné kroužky pro předškolní děti a jazykové kurzy pro dospělé,
•  je možno si objednat samostatné hlídání dětí 2 hodiny týdně,
•  jednorázové akce pro veřejnost,
•  letní celodenní výlety 2x do měsíce,
•  letní a zimní pobyty pro celé rodiny,
•  bezplatnou inzertní službu,
•  možnost bezplatného zapůjčení časopisů a odborné literatury na dobu pobytu 

v herně,
•  bezplatné právní a finančí poradenství, přednášky na dané téma.

• Herna
MOTTO:
DÍTĚ DO 15 MĚSÍCŮ POTŘEBUJE PRO POSÍLENÍ SOCIÁLNÍHO VÝVOJE 
MÍT MOŽNOST STÝKAT SE S DĚTMI STEJNÉHO VĚKU... UČÍ SE POZORO-
VÁNÍM CHOVÁNÍ JINÝCH DĚTÍ A STUDIEM RŮZNÝCH ZPŮSOBŮ HRY... 
JE - LI RODIČ VE SKUPINĚ S NÍM, POSKYTUJE MU TAK DOSTATEK SE-
BEJISTOTY. Ottovo nakladatelství 2004

HRAVÉ DOPOLEDNE - Dětská džungle
Jádrem činnosti každého RC je herna, kde se setkávají děti (0 – 6 let), hodina 
je přímo zaměřena na rozvíjení dětské motoriky a rozvoj mysli kvalifikovanou 
lektorkou Hankou Bahníkovou. 
STŘEDA 10:00 - 11:00 hod, sokolovna, vstupné je 50 Kč za rodinu, členové 
40 Kč

• PLaVÁnÍ
Je určeno všem, kteří jsou rádi vodními živly, posiluje imunitní systém. Plavání 
je na objednání (objednávky je nutné nahlásit do neděle 20:00 hod na emailu 
RC) každé pondělí od 10:30 - 11:30 ve slané vodě v klubu Famoz na Zvířeticích 
u Bakova nad Jizerou. 
Plavání není určeno nějak organizovanou výukou, ale jen pobavením s případ-
nými vodními hrátkami. 
Vstupné je 100 Kč za hodinu, při velkém zájmu možno využití sauny zdarma 
a množstevní sleva. 

• HudeBnÍ ŠkoLka 
Je určeno dětem od 4 let bez doprovodu rodičů. Jedná se o výuku hraní na flét-
nu. Posiluje a učí se správnému dýchání a rozvíjí hudební sluch. Hudební školka 
je formou kurzovného, bez doprovodu rodičů a je nutné vyplnit přihlášku. 
PONDĚLÍ 16:00 - 16:45 hod klubovna (lektorka Lenka Malcová)
PONDĚLÍ 15:00 - 15:45 hod klubovna (lektorka Blanka Černá)
Cena: 500 Kč za 10 lekcí, členové 400 Kč za 10 lekcí

• jaZykoVÉ kurZy Pro dosPěLÉ
Začátečnická výuka, lehká cvičení nebo konverzace čekají na ty, kteří nechtějí 
zahálet a stále přispívají k rozvoji své osobnosti. Angličtina, němčina pro osvě-
žení kdysi získaných znalostí, jejich rozšíření a upevnění. Jsou formou kur-
zovného, po dobu výuky je zajištěno hlídání dětí a je nutné vyplnit přihlášku. 
Klubovna. 
ANGLIČTINA 
– začátečníci - čtvrtek od 9:00 - 10:30 hod (lektorka - Martina Mařanová):
 - mírně pokročilí - úterý od 16:00 - 17:30 hod (lektorka - Lenka Malcová),
 - pokročilí - čtvrtek od 10:30 - 12:00 hod (lektorka - Martina Mařanová).
NĚMČINA 
- pokročilí - čtvrtek od 9:00 - 10:30 hod (lektorka - Blanka Pešánová).
Cena: 1200 Kč za 10 lekcí, členové 1100 Kč za 10 lekcí.
ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ. 

Výuka anglického jazyka formou hry, zpěvu a pohybu pro předškolní děti. Je 
formou kurzovného, bez doprovodu rodičů a je nutné vyplnit přihlášku. 
ÚTERÝ 12:30 - 13:30 hod (lektorka Zuzka Plíhalová).

• ZPÍVÁnky
Pro maminky s dětmi od 1, 5 - 4 let rytmicko-hudební kroužek. Děti rozvíjejí 
svou muzikálnost písničkami, básničkami i říkankami, hrají na základní hudeb-
ní nástroje, poslouchají a tančí na písničky pro nejmenší. Jsou formou kurzov-
ného a je nutné vyplnit přihlášku. Klubovna.
ÚTERÝ 10:30 - 11:30 hod (lektorka Lenka Malcová),
PÁTEK 10:00 - 11:00 hod (lektorka Lenka Malcová).
Cena: 500 Kč za 10 lekcí, členové 400 Kč za 10 lekcí.

• PřednÁŠky
Přednášky budou určené všem se zájmem se něco dozvědět například o zdravé 
výživě, péče o sama sebe atd., ale také poradenství žena na MD, RD. 

• PrÁVniCkÉ PoradenstVÍ a finanČnÍ PoradenstVÍ
Bude probíhat 2. (finanční poradenství) a 3. (právní poradenství) středu v měsí-
ci. Základní poradenství bude probíhat bezplatně. Je však zapotřebí se předem 
objednat, nejpozději den předem, tj. do úterý do 18 hodin na e-mailové adrese 
nebo telefonicky 777 874 228 - finanční poradenství (Ing. Eva Dohalská) či 
na tel. 603 244 940 - právní poradenství (Mgr. Petra Beranová). 
Pro lépe vstřebávající se informace doporučujeme absolvovat bez dětí. Pokud 
není zbytí, je nutné děti předem nahlásit. Klubovna.
STŘEDA 16:00 - 17:00 hod. 
Vstupné pro přednášky je 30 Kč, pro členy zdarma (pokud bude lektor placený, 
cena se změní).
Vstupné pro právnické či finanční poradenství je 30 Kč, pro členy zdarma.

• VýtVarnÁ dÍLna
Tvoření a relaxace zároveň, různé výtvarné techniky. Může přijít každý, kdo 
nezahálí a chce se naučit i zručnosti a tvořivost. Klubovna.
ČTVRTEK 15:00 - 17:00 (lektorka Hanka Goldmanová).
Vstupné 30 Kč + materiál, pro členy zdarma, platí se pouze materiál. 

PLÁN VÝTVARNÝCH ČINNOSTÍ V PRVNÍM POLOLETÍ ROKU 2010
25. 2. 2010 dekorace květináčů - ubrousková technika
4. 3. 2010 výroba svíček
11. 3. 2010 výroba magnetků
18. 3. 2010 scrabooking
25. 3. 2010 velikonoční výzdoba
 1. 4. 2010 kraslice
 8. 4. 2010 výroba hýbacích postaviček I. 
15. 4. 2010 výroba hýbacích postaviček II. 
22. 4. 2010 batika
29. 4. 2010 výroba kytiček z vodního skla

Co CHystÁMe Pro rok 2010 - MiMořÁdnÉ akCe
Leden - zimní pobyt na horách pro celou rodinu s programem na celý týden, 
s možností instruktora pro výuku lyžování
Únor  - masopustní průvod městem a karneval 
Březen - pletení pomlázek
  - soutěže v přírodě
Duben - dopravní hřiště
Květen - 2x celodenní výlet
Červen - den dětí
 - 2x celodenní výlet
Červenec - letní pobyt pro celou rodinu s programem na celý týden - HARRACHOV
  - celodenní výlet
Srpen - 2x celodenní výlet
  - táborák, rozlučka s prázdninami
Září - 2x celodenní výlet
Říjen - drakiáda
Listopad - divadelní představení
Prosinec - Mikulášská besídka

ČLenstVÍ
Členství v RC není podmínkou pro 
navštěvování. Členové mají slevy 
na akce pořádané RC. Členem se může 
stát každý, kdo souhlasí s cílem RC. 
Členství vzniká přijetím na základě 
písemné přihlášky a zaplacením člen-
ského poplatku 200/rodina/pololetí, 
400/rodina/rok.
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ZÁkLadnÍ údaje
HERNA: klubovna v Domě mládeže, ulice Školní
EMAIL: bakovanek@seznam.cz
WEB: www. bakovanek.cz 
SÍDLO: Boleslavská 369, Bakov nad Jizerou, 29401
IČO: 269 86035
ČÍSLO ÚČTU: 212146327/0300
KONTAKTNÍ OSOBA: Vlasta Landyšová, tel.: 608208840 

finanCoVÁnÍ:
Členské příspěvky, vstupné, dotace a dary. Veškeré příjmy RC Bakovánku jsou 
určeny na krytí nákladů spojených s jeho provozem. 

Milé maminky, milí rodičové,
rády bychom Vám ještě dali možnost se přihlásit na poslední volná místečka pro 

Vaše ratolesti v našem programu a nějaké to vzděláváníčko i pro Vás dospělé 
(hlídání dětí zajištěno).
ZPÍVÁnky a to každé úterý od 10:30 - 11:30 hodin. 
anGLiČtina v jiných časech na Vaše přání - začátečníci Čt 9:00 - 10:30, 
 - mírně pokročilí Út 16:00 - 17:30, 
 - pokročilí Čt 10:30 - 12:00. 
něMČina - pokročilí Čt 9:00 - 10:30.
VŠECHNY KURZY JSOU V KLUBOVNĚ BAKOVÁNKU(Dům mládeže)

Od března nabízíme dětskou dŽunGLi jinak, časově zůstává stejná tj. 
každou středu od 10:00 - 11:00 hodin v sokolovně v Bakově, ale oblékneme 
ji do nového kabátu. Hodina bude zaměřena přímo na rozvoj dětské motoriky 
a rozvíjení mysli s novou kvalifikovanou lektorkou Hankou Bahníkovou z Be-
nátek nad Jizerou. 

Na Vaše návštěvy se těší Bakovánek 

130 Let nePřetrŽitÉ Činnosti BakoVskÉHo HasiČskÉHo sBoru
ŽiVeLnÉ oBdoBÍ HasiČskÉ Činnosti

...pokračování z minulého čísla

Požárem v Hradišťské ulici v roce 1872 
ohňová dramata v městečku nekončila. 
V sobotu 29. září téhož roku nalezly 
sotva čtyřleté děti, jedno Vodkovo, dru-
hé Pekařovo, ve vypáleném protějším 
domě č. 59 v Bělské ulici, náležející 
kupci Františku Procházkovi, malé psa-
níčko s výhružným textem: „Dnes musí 
ještě pan Vodka z Bakova vyhořet, já to 
nestrpím, aby se nestavěly nové domy, 
když máme my nový, ať von má také 
nový dům.“ Děti, které samozřejmě ne-
uměly ještě číst, neprodleně odevzdaly 
psaníčko otci Vodkovi, který se s jeho 
obsahem svěřil sousedu Vincenci Šej-
blovi. Po úradě odnesl František Vodka 
dopis purkmistrovi Karlu Hálovi, aby 
jej posoudil. Hála svolal městskou radu, 
s níž se odebral do Vodkova stavení. 
Poradili Vodkovi, aby všichni v domě 
zachovávali zvláštní opatrnost a „dvůr 
aby se držel zamknutý.“Zároveň měl 
Vodka tajně uvědomit své sousedy. 
Bohužel po jejich odchodu asi ve 3 ho-
diny odpoledne oheň vypukl a brzy se 

rozšířil i na sousední stavení. Františku 
Vodkovi shořel dům č. 15, chlévy pro 
hovězí dobytek a další hospodářské pří-
stavby. Požár pohltil sousední dům 14 
vdovy Barbory Puncmanové, kde neza-
chránili ani nábytek Ve směru k náměstí 
zasáhl hospodářské budovy č. 13 Josefa 
Šaumana na rohu náměstí (dnes hotel 
U Věnce). Domovní stavení se podaři-
lo hasičům zachránit. V ohrožení byla 
i papírová střecha Josefa Kulštrunka, 
nacházející se přes ulici za masnými 
krámy. K ohni se sjelo několik stříka-
ček. Obzvláště asi stočlenná skupina 
dělníků a velmi výkonná stříkačka z to-
várny barona Leitenbergera z Josefova 
Dolu odvedla výrazný kus práce. Oheň 
byl zastaven v pravý čas. 
O několik dnů později vyhořelo stavení 
č. 139 ( u Činovských neboli Průšků) 
v dolní části Horecké (Smetanovy) uli-
ce. Do půl hodiny už nebylo co hasit. 
Navečer 8. listopadu, tedy jen několik 
dnů poté, opět vypukl požár v Hradišť-
ské ulici v domě číslo 139, jehož maji-
telem byl Josef Kotek. Od něho se oheň 
rozšířil na oba sousední domy. Postižen 

byl dům č. 138 majitele Prokopa Kul-
štrunka a stavení č. 140 vdovy Anny 
Kulštrunkové. Kronikář Velich uvádí: 
„Oheň s brzkým časem vše v popel 
obrátil.“ Tato tři stavení se nacházela 
přímo přes ulici proti domu č. 100. 
Ve zbývajícím období 70. let místní 
kronikáři nezaznamenávají žádné oh-
ňové neštěstí ve svém městě. Bohužel 
zato velmi často hořelo v nejbližších 
okolních vsích. Velký požár zachvá-
til Veselou v roce 1871, kdy vyhořel 
šenkýř Vedral a spolu s ním dalších 7 
domovních čísel. Pomoc Bakováků 
byla o to ztíženější, že do Veselé ne-
vedla řádná silnice. Byla to jen širší 
polní cesta se samými výmoly, které 
byly v její bakovské části vyspravova-
né hrubým pískem. Podobně vypadalo 
spojení s Horkami, Budami, Podhradím 
a Bítouchovem. (Trenčín byl propojen 
s Veselou a Chudoplesy řádně upra-
vovanou císařskou silnicí zbudovanou 
na počátku 19. století.) Po špatných 
cestách se jezdilo zdlouhavě a zvláště 
trpěly i vahadlové stříkačky či povozy 
s voznicemi plnými vody. Následující-

ho roku bylo ve Veselé obráceno v po-
pel Krejbichovo a Rejzkovo stavení. 
Pokud nenastala povodeň, která bránila 
výjezdu do jizerního závodí, pomáhala 
zcela určitě bakovská stříkačka likvido-
vat požáry i tam. Dne 30. června 1875 
ve tři čtvrti na tři ráno vypukl požár 
v domě č. 5 Josefa Čecha v Malé Bělé. 
Tehdy shořel celý grunt se všemi hos-
podářskými budovami. Oheň se rozšířil 
též na sousední stavení č. 4 Františka 
Pazderníka. Hasičům se nepodařilo 
zamezit značným škodám, protože obě 
usedlosti byly bohužel vystavěny ze 
dřeva. Tehdy se na Bakovsku proslý-
chalo, že ničivý oheň byl založen ze 
zlomyslnosti. 
K velkému požáru kvapili sousedé 
z okolních obcí 5. srpna roku 1876 
do Nové Vsi, kde začalo hořet o půl 
jedenácté večer v domě Jana Verne-
ra v čísle 19. Oheň se prudce rozšířil 
i na okolní stavení. Tehdy vyhořeli oby-
vatelé 11 domů: č. 13 ( Václav Bartoš), 
č. 16 (Václav Pařík), č. 20 (Josef Hyka), 
č. 21 (Josef Stránský), č. 22 (Václav 
Nedoma), č. 23 (Antonín Růta), č. 29 

Z Historie
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(Antonín Vašíček), č. 25 (František Ma-
reš), č. 26 (Jan Bígl) a č. 27 (Jan Knébl). 
Do závodí spěchali hasiči opět 1. červen-
ce 1877, kde vypukl požár v domě č. 1 
ve Velkém Rečkově u hostinského Jana 
Poláka. Tehdy oheň strávil celé stavení 
včetně nábytku. 
V roce 1879 hořelo i v sousedním Trenčí-
ně náležejícím od roku 1850 pod správu 

města Bakova. Dne 27. března vyhořela 
tamější pohodnice Františka Najberka č. 
10, nacházející se vysoko na stráni na le-
vém břehu Koprnického potoka před jeho 
ústím do Jizery. Dne 20. srpna 1879 vy-
hořel i vodní mlýn vdovy po Janu Ryplo-
vi Františce (dnes známý jako Kupcův). 
Celá usedlost byla teprve nedávno posta-
vena na původních gruntech nedostavěné 

valdštejnské papírny. Škoda byla úředně 
odhadnuta na 4500 zlatých. 
I v Nové Vsi nastala obdobná situace 
jako v roce 1869 – 1872 v Bakově. Tehdy 
tam z neznámých důvodů vyhořel dům č. 
17 náležející Josefu Reitrovi (původně č. 
1 patřící Janu Formánkovi). 
Bývalo to nepoměrně mnoho požárů 
na jedinou stříkačku v okolí města Ba-

kova. Údržba zastaralé stříkačky si vy-
žadovala stále více peněz, které se městu 
nedostávaly. Přesto radní v roce 1879 
rozhodli, že se zakoupí nová, daleko vý-
konnější stříkačka, jež však bude vyžado-
vat daleko více odbornějších kvalit poža-
dovaných na její obsluhu. Nastal čas pro 
založení stabilního hasičského sboru

- ář

Ze ZÁkLadnÍ a MateřskÉ ŠkoLy

Dne 28. 1. 2010 jsem společně s paní 
Doškářovou a Mgr. Kožíškovou na-
vštívila první třídy ZŠ, kde děti dostá-
valy svoje první vysvědčení. Ochotně 
nám předvedly, co se za ten půl rok 
ve škole naučily, i když už netrpělivě 
čekaly, jaké známky se na vysvědče-
ní objeví. Nepřišly jsme s prázdnou, 
dětem jsme donesly za jejich úsilí 

malý dárek. Já jsem navštívila třídu 
paní učitelky Mgr. Brychové, kde si 
děti říkají „BERUŠKY“. Jaké krásné 
tričko s beruškou jim paní učitelka 
rozdala společně s vysvědčením, se 
můžete podívat na fotografii, kterou 
pro vás děti pořídily. 

Alena Zajícová, SPOZ

PrVnÍ VysVědČenÍ

Ve čtvrtek 28. ledna 2010 proběhl 
na naší škole zápis dětí, které popr-
vé usednou 1. září do školních lavic. 
Z dětí se stali Jeníčkové a Mařen-
ky z pohádky Perníková chaloupka. 
Zlá Ježibaba poslala děti plnit úkoly 
do tříd podle barvy perníčku, který si 
ulouply na chaloupce. 
Zatímco téma zápisu zůstává vícemé-
ně stejné – „Z pohádky do pohádky“, 
formu zápisu jsme několikrát měnily. 
Vždy jsme se snažily, aby to bylo 
hlavně ku prospěchu dětí. Chtěly 
jsme dosáhnout toho, aby děti byly 
v co největším klidu a mohly se sou-
středit na dané úkoly. 
Děkujeme proto rodičům, kteří to 

umožnili svým odchodem ze tříd 
v průběhu zápisu. Děti pracovaly 
v klidu, byly soustředěné a všechny 
moc šikovné. Pokud došlo k něja-
kému nedorozumění, věřte, že nás 
to mrzí, protože chceme skutečně 
dosáhnout co nejklidnější atmosféry 
ve třídě, kde děti pracují. 
Do prvních tříd je zapsáno 43 dětí 
a 11 dětí má odklad povinné školní 
docházky. 
Velice se na Vás i Vaše děti těší-
me v průběhu jara, kdy se sejde-
me na Otrkadle. A potom už budou 
na děti čekat školní lavice a spousta 
nových kamarádů. 

učitelky 1. stupně ZŠ

ZÁPis do 1. třÍd

Paní Zima nám všem nadělila plno sně-
hu, a tak si jej děti mohly užívat plnými 
doušky. Ve svých třídách si nejen malo-
valy a kreslily zimní obrázky, ale i pek-
ly ze slaného pečiva ptáčky. Vyprávěly 
si o životě lidí a zvířátek v zimním ob-

dobí. Venku prožily otužování sněhem, 
bobování a další hry na sněhu i se sně-
hem. Po jarních prázdninách se budeme 
těšit na karnevalové radovánky. 

Děti a učitelky z mateřské školy

Leden V MateřskÉ ŠkoLe
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V Mladé Boleslavi proběhne od 22. 
do 26. března vůbec poprvé regionální 
variace mezinárodního festivalu doku-
mentárních filmů s lidskoprávní tema-
tikou Jeden svět. Festival, jehož hlavní 
část probíhá v Praze, se tradičně koná 
pod záštitou prezidenta Václava Havla. 
V Mladé Boleslavi budou promítány 
aktuálně nejoceňovanější dokumentár-
ní filmy ze světa či domácí produkce. 
Diváci tak uvidí filmy např. o čínské 
kultuře v Tibetu, íránské inteligenci 
a opozici jeho současnému režimu, 
vietnamské menšině žijící v České re-
publice. Festival bude mít i svou zvlást-
ní environmentální scénu, která se bude 
věnovat aktuálním otázkám životního 
prostředí. Filmy byly vybírány tak, aby 

mohly oslovit místní diváky a přinést 
jim inspiraci z různých koutů světa, což 
bude dále možno rozvinout na řadě ve-
řejných debat, které se v rámci festivalu 
budou konat. 

Přehlídku organizuje občanské sdružení 
Téma dne ve spolupráci se společnost-
mi Člověk v tísni a Kultura města Mla-
dá Boleslav. Více informací naleznete 
v druhé polovině února na stránkách 
www.temadne.cz nebo www.jedensvet.
cz/mlada-boleslav. 

Jan Kůrka

nejVětŠÍ eVroPský festiVaL 
dokuMentÁrnÍCH fiLMŮ PřiCHÁZÍ do 

MLadÉ BoLesLaVi

Když mi koncem loňského roku zavolal 
trenér starších fotbalových žáků z Bělé 
pod Bezdězem a pozval naše mužstvo 
na turnaj do nové haly v Bělé pod Bez-
dězem, ani vteřinu jsem neváhal a účast 
jsem ihned potvrdil. Už jen vidina toho, 
že si kluci zahrají v jiném prostředí, kte-
ré bohužel v Bakově není k dispozici, 
nás hodně lákala. Turnaj se uskutečnil 
v neděli 17. ledna 2010 za účasti celkem 
osmi mužstev z okresu Mladá Boleslav. 
Byly rozlosovány dvě skupiny, přičemž 
našemu mužstvu byla určena skupina 
„A“. Do té ještě spadala mužstva domá-
cí Bělé pod Bezdězem, Skalska a SKP 
Mladá Boleslav. Do skupiny „B“ si 
účast vylosovala mužstva Doubravy, 
Dobrovice, Kněžmostu a Čejetic. 
Hned v našem prvním utkání jsme 

narazili na domácí Bělou. Po počáteč-
ním zvykání si na odlišný způsob hry 
se nám podařilo zvítězit 2:1. Poté nás 
čekal soupeř SKP Mladá Boleslav. 
V tomto utkání se nám lepila smůla 
na paty – soupeř byl po celé utkání 
pod naším tlakem, ale bohužel nastře-
lené tyče a břevno se nepočítají (bylo 
jich celkem sedm) a utkání skončilo 
remízou 1:1. Proto jsme se soustředili 
na poslední utkání ve skupině se Skal-
skem. Vítězství by nám zaručovalo 
první místo ve skupině a postup do se-
mifinále. Kluci neponechali nic náhodě 
a soupeře převálcovali 4:1. To už jsme 
sledovali vývoj skupiny „B“, jelikož 
semifinále jsme měli hrát s mužstvem 
z druhého místa této skupiny. Nako-
nec nám vyšel jako soupeř Kněžmost. 

Toto utkání bylo plné zvratů, nervů, ale 
podařilo se nám ho dovést do vítězné-
ho konce, výsledek 3:2. Toto vítězství 
nám zaručovalo účast ve finále, tedy 
souboj o první místo v turnaji. Druhé 
semifinále mezi domácí Bělou pod 
Bezdězem a Doubravou vyznělo jasně 
pro hosty. Takže naše poslední utkání 
bylo s Doubravou. Do utkání jsme na-
stupovali s velkým odhodláním. Kluci 
se vzájemně hecovali a celé utkání bo-
jovali do posledních sil. Bohužel jsme 
prohráli 0:1. A i přes závěrečný tlak se 
nám nepodařilo vstřelit gól. Takže jsme 
nakonec skončili druzí. 
I tak si myslím, že se jedná o úspěch. 
V mužstvu v současné době dochází 

ke generační obměně a tím pádem k od-
chodu starších kluků do vyšších věko-
vých kategorií. Při vyhlášení výsledků 
byl jako nejlepší hráč turnaje vyhlášen 
bakovský Lukáš kendík. 
sk Bakov reprezentovali: D. Rod, 
P. Šverma, D. Bradáč, O. Matohlina, F. 
Adam, R. Cecava, L. Kendík, L. Mlyn-
ka, S. Nedvěd, M. Hampejs a J. Beran. 
Mužstvo vedli Miroslav Navara a Leoš 
Adam, vedoucí mužstva Jaroslav Rod. 
S pořadateli jsme se rozloučili, poděko-
vali za pozvání, v mysli jsem ale měl 
jednu nevyjasněnou otázku – „Kam po-
zveme Běláky na oplátku…?“

Leoš Adam

HaLoVý turnaj starŠÍCH ŽÁkŮ  
V koPanÉ V BěLÉ Pod BeZděZeM

kuLtura a sPort
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V sobotu 26. ledna 2010 praskal sál 
hasičské zbrojnice ve švech. Konala se 
tam totiž výroční valná hromada Sboru 
dobrovolných hasičů Bakov nad Jize-
rou. Sál zaplnili nejenom vlastní čle-
nové, ale i mnoho hostů. Město zastu-
povala starostka Mgr. Jana Štěpánová 
a místostarosta Jiří Hieke, Hasičský zá-
chranný sbor Mladá Boleslav reprezen-
toval Ing. Jan Lejsek. V hojném počtu 
byly zastoupeny i okolní sbory SDH. 
Po slavnostním zahájení se ujala slova 
jednatelka sboru pí Jiřina Hořejšová 
a seznámila přítomné s činností sboru 
za uplynulý rok. A bylo co poslou-
chat! Pokusím se její mnohastránkový 
a obšírný přehled zkrátit a ve struč-
nosti představit i vám. Tou základní 

a nejdůležitější složkou činnosti jsou 
zásahy u požárů, povodní a přírodních 
katastrof, případně u dopravních nehod 
apod. V roce 2009 se výjezdová jednot-
ka zúčastnila 17 výjezdů. Naštěstí se 
jednalo jen o požáry ve městě a blíz-
kém okolí, takže jednotka nemusela 
tak jako předloni zasahovat mimo náš 
okres. Největším zásahem byla likvida-
ce požáru v Akumě v Mladé Bolesla-
vi dne 6. 7. Ale víme, že práce hasiče 
nekončí jen uhašením požáru. Je nutné 
použitou techniku uklidit, vyčistit a při-
pravit k dalšímu použití. To si vyžaduje 
mnohdy větší úsilí než samotné hašení. 
Převedu-li to do řeči čísel, tak na výjez-
dech k požárům a přípravy techniky pro 
další použití odpracovali loni členové 

jednotky téměř 400 hodin. 
Vichřice, která zasáhla město, se stala 
prubířským kamenem nejen hasičů, ale 
i vedení města. Do té doby nikdo tako-
vou přírodní katastrofu nepamatuje. Pět 
dní strávených na likvidaci popadaných 
stromů nejen městských, ale i soukro-
mých osob nás všechny mnohému nau-
čilo a bylo již v Bakovsku diskutováno. 
Ale asi nebylo řečeno, že hasiči při ní 
odpracovali dalších téměř 300 hodin 
strávených mimo okruh svých rodin. 
Je také samozřejmostí, že členové 
jednotky, která je zařazena do katego-
rie JPO III (výjezd do 10 min.), musí 
absolvovat různá školení k získání 
potřebných hasičských dovedností, 
k ochraně vlastního zdraví při zásazích, 

k řízení speciálních hasičských vozidel, 
k bezpečnosti při práci, k nošení dýcha-
cích přístrojů, k používání motorových 
pil, k užívání radiostanic a podobně. 
A to se ještě velitel jednotky a velitelé 
družstev musí učit řídit členy jednotky 
při jednotlivých zásazích, strojníci zase 
ovládat svěřenou techniku. Součástí 
odborných školení jsou i námětová cvi-
čení, při kterých se simulují různé typy 
zásahových akcí. 
V loňském roce se našemu městu po-
vodně vyhnuly, ale zaútočily v jiných 
oblastech naší republiky. Koncem 
června a začátkem července jsme 
s obavami sledovali televizní informa-
ce z povodní, které postihly Moravu 
a později jižní Čechy. Protože hasiči 

HasiČi BiLanCoVaLi

Bělá p. B. - V sobotu 16. 1. 2010 se 
hrál halový turnaj minižáků (ročníky 99 
a mladší) za účasti domácího mužstva, 
Doks, Skalska, Kosmonos, Nové Vsi 
a Bakova nad Jizerou. Kvalitně obsaze-
ný turnaj vyhráli minižáci Bakova nad 
Jizerou, kteří v turnaji ztratili pouze dva 
body za remízu s Bělou pod Bezdězem. 
Na turnaji, který se hrál systémem každý 
s každým (2x10 minut) tak posbírali 4 
výhry a jednu remízu. 
Bakov – doksy 1:0 (0:0)
První utkání, které se nakonec ukáza-
lo jako předčasné finále – Bakov vlétl 
na soupeře a téměř celý poločas ho ne-
pustil přes půlku, výsledkem byly naděj-
né šance, ale bez úspěšného zakončení. 
Druhý poločas byl vyrovnanější, ale 
dlouho bez branek. Rozhodnutí přišlo 
20 vteřin před koncem, kdy Robert Fryč 
obešel dva hráče Doks, brankář reagoval 
na zakřičení Kendíka o nahrávku a Fryč 
pohodlně poslal míč z úhlu do opuštěné 
branky zaskočených Severočechů. Velmi 
důležité a zasloužené vítězství nad sou-
peřem, který od té chvíle všechny další 
soupeře doslova válcoval. 
Bakov – Bělá 1:1 (0:1)
Po špatném prvním poločase, kdy jsme 
si mysleli, že vítězství přijde samo, přišlo 
probuzení až ve druhém poločase. Větší 
pohyb a důraz přinesl i šance a zaslou-
žené vyrovnání v podobě lobu Kendíka 
po dlouhém výkopu brankáře Haška. 
Vyrovnané utkání skončilo zaslouženou 
remízou. 
Bakov - kosmonosy 2:1 (0:0)
Rychlost drobných hráčů Kosmonos nám 
překvapivě dělala hodně velké problémy. 
Soupeř měl v první půli více šancí, ale 
Haška nepřekonal. Bakov prokázal vůli 
po vítězství a šel do vedení, když obraně 
utekl Fryč a střelou po zemi otevřel skóre. 
Kosmonosy vyrovnaly po dlouhém výko-
pu brankáře a nedůrazu bakovské obra-

ny. Šťastné vítězství trefil 2 minuty před 
koncem po skrumáži Kendík. Po tomto 
utkání bylo jasné, že k prvenství stačí dvě 
výhry nad Skalskem a Novou Vsí. 
Bakov – nová Ves 11:1 (7:1)
Hosté s velmi mladým kádrem podali 
dobrý výkon, ale rozdíl v ročnících naro-
zení byl patrný a velký. 4 góly v prvních 
třech minutách utkání rozhodly. Za již 
rozhodnutého stavu Bakov inkasoval 
po rychlé akci Nové Vsi, kterou od vyš-
ší porážky zachránil výborně chytající 
Čonka. O branky se podělili Fryč, Říha, 
Kendík a Jan Resl. 
Bakov – skalsko 8:0 (5:0)
Stejný scénář zápasu jako s Novou Vsí, 
velmi mladí žáčci Skalska nemohli kon-
kurovat starším a rozjetým hráčům Bako-
va. Po pěti minutách bylo utkání pouze 

otázkou skóre. O branky se v tomto utká-
ní podělili Fryč, Kendík, Říha, Koukal 
a Jan Resl. 
V přímém souboji o druhé místo v turnaji 
rozdrtily Doksy domácí Bělou 6:1. 

Pořadí:
1. Bakov 13 b. 23:3
2. Doksy 12 b. 
3. Bělá 10 b.
4. Kosmonosy 6 b.
5. Nová Ves 3 b.
6. Skalsko 0 b.

Nejlepším střelcem turnaje byl Šimon 
(Doksy), nejlepším brankářem turnaje 
byl brankář Kosmonos Málek a nejlep-
ším hráčem byl organizátory vyhlášen 
Robert Fryč z SK Bakov nad Jizerou. 

Výborně zorganizovaný turnaj prokázal 
stoupající kvalitu hry bakovských mi-
nižáků. Tři těžká utkání – s výbornými 
Doksy a dvěma účastníky I. divize (Kos-
monosy a Bělá) ukázala, že patříme mezi 
špičku okresu v této kategorii. Pochválit 
musím obrannou činnost celého muž-
stva, za kterou mluví pouhé 3 inkasované 
branky v pěti utkáních a týmové pojetí, 
kdy o vstřelené branky se rozdělilo 5 
hráčů. Zvolení Fryče nejlepším hráčem 
turnaje bylo bonbonkem navrch. 
Vítězná sestava: Roman Hašek – Jan 
Resl, Tomáš Hulinský, Tomáš Kendík, 
Robert Fryč – Petr Koukal, Lukáš Culek 
a Jan Říha. 
 

Trenéři: Jiří Pelant a Jan Resl. 

MiniŽÁCi VyHrÁLi HaLoVý turnaj

ŠaCHy

Šachisté Sokola Bakov potvrdili i v 7. 
kole Krajského přeboru svou nepora-
zitelnost, když zvítězili 24. 1. doma 
v bakovské sokolovně 6:2 nad Českým 
Brodem, a i nadále vévodí tabulce. 
30. 1. uspořádali svůj tradiční turnaj 
dvojic, již 14. ročník memoriálu J. Kří-

že a Z. Zdobiny, když jich v sálu radni-
ce Městského úřadu Bakov přivítali 27 
(54 šachistů), stejně tak jako obsluha 
kiosku pana Brodského, kterému patří 
dík za příjemné a bohaté občerstvení. 
Po boji až do posledního kola zvítězili 
při shodném počtu bodů díky až dru-

hému pomocnému hodnocení Vláďa 
Vltavský se Zdeňkem Maršálkem (oba 
Zikudy Turnov), druzí byli Jindřich 
Novák se Štefanem Koperem (Koste-
lec nad Černými lesy), třetí Tomáš Ďu-
ran s Josefem Kopalem (Sokol Bakov/
Zikuda Turnov), čtvrtí Pavel Mudra 

s Jardou Záhorbenským (Sokol Bakov) 
a pátí Lucie Jínová s Břetislavem Da-
leckým (Novoborský ŠK). Podrobnos-
ti včetně fotografií najdete na http://
www.bakov-chess.ic.cz/?page_id=12 

Jaroslav Záhorbenský
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oZnÁMenÍ

PrVnÍ GeodetiCkÁ sPoL. sdr. GeodetŮ,  
MLadÁ BoLesLaV, kateřiny MiLitkÉ 56

 oznamuje, že od 1. března 2010 bude kancelář firmy 
působit na adrese:

 Bakov nad jizerou, nad skalkou 939
 kontakt: d. Blahova@email. cz

 mobil:731118997
 tel. 326780217,  326321871,  fax:326324242

noVÉ neHtoVÉ studio  
BakoV nad jiZerou  

MÍroVÉ nÁMěstÍ - dŮM sLuŽeB

Manikura + pedikůra + modelář nehtů
těším se na Vaši návštěvu.

jolana Valkounová, Mob. 777 112 324

sami vědí, co voda dovede, rozhodli se 
na mimořádné schůzi výboru zakoupit 
plovoucí čerpadlo a předat ho do jimi 
vybrané postižené obce. Návrh rada 
města na svém zasedání odsouhlasila 
a čerpadlo bylo zakoupeno. Mezi sebou 
hasiči vybrali částku 5000, - Kč. Část-
kou 2000, - Kč se k nim připojil radní 
Ing. Jan Babák a obě částky a čerpadlo 
jeli předat do vybrané obce Jeseník 
nad Odrou. Na místě samém se mohli 
přesvědčit, co dokáže potůček necelý 
metr široký, který obcí protéká. Během 
30 minut jeho hladina vystoupila o 4 
metry. Viděli prázdná místa, kde dří-
ve stály domky a nové domy, kde část 
domu chyběla, nebo bylo zničené pří-
zemí. Plovoucí čerpadlo a finanční dar 
předali starostovi obce. Popřejme jim 
i sobě, aby nás takovéto povodně více 
nepostihly. 
Nicméně, nejen prací je živ člověk. 
I sportovní vyžití a kultura se v průbě-
hu loňského roku stala součástí sboru. 
A tak se hasiči zúčastnili oslav 120 
let založení Sboru a okrskové soutěže 
v Horní Bukovině, zúčastnili se me-
moriálu J. Průška v Nové Vsi a soutěže 
v Bítouchově. 
Již tradičně jako v předcházejících le-
tech i loni uspořádali memoriál Josefa 
Dvořáka, který se konal jako každoroč-
ně na bakovské posvícení. Soutěž byla 
naplánována jako každý rok na koupa-
lišti. Bohužel trať ani terénní úpravy ne-
byly v potřebném termínu dokončeny. 
Vstříc vyšli fotbalisté v čele s panem 
Bláhou a propůjčili k soutěži škvárové 
hřiště v sportovním areálu v Podstrá-

ních. Účast na poháru byla menší, ale 
o to zábavnější. Kromě klasického úto-
ku se soutěžilo ještě v doplňkové sou-
těži o sud piva a posvícenské koláče. 
A kdo vyhrál ten sud? No přece naši! 
Největší kulturní akcí byl již 15. ha-
sičský ples na Radnici, který se konal 
21. 2. 2009. Již začátkem ledna byl ples 
vyprodaný a mnoho zájemců z důvodů 
kapacity sálu nebylo uspokojeno. Práce 
spojená s přípravou plesu byla zúroče-
na spokojeností účastníků. Nemalou 
měrou ke zdárnosti plesu přispěla pro 
nás známá kapela Levou rukou z Hrad-
ce Králové a její sólisté, kteří vystoupili 
se svým programem. Nedílnou součástí 
plesu byla i bohatá tombola, na které se 
velkou měrou podíleli členové a zejmé-
na sponzoři. Díky jim! 
Ale i akce pro děti se vydařily. Tradiční 
pálení čarodějnic na koupališti se spor-
tovními soutěžemi a volbou nejhezčí 
čarodějnice se cca 150 dětem (a určitě 
i rodičům) moc líbilo, byly odměněny 
mlsky a drobnými dárky. Deset nejhez-
čích čarodějnic obdrželo navíc loutku 
čarodějnice. Jen to počasí zradilo. Snad 
se letos sluníčko smiluje! 
Další akcí byla účast na obnovení pa-
mátníku na Klokočce, potom kladení 
věnců ke květnovému výročí na měst-
ském hřbitově, zábavné dny pro děti 
z MŠ, ŠD a ZŠ ke Dni dětí. A nakonec 
roku - jak jinak než setkání s Mikulá-
šem v hasičské zbrojnici. 
A jestli se vám tohle zdá málo, tak ne-
vím. Byl to totiž jen zkrácený výtah ze 
zprávy jednatelky sboru. 
 Schůze pak pokračovala podle předem 

schváleného programu, byla prove-
dena volba staronového výboru (byla 
jsem zvolena dopisovatelkou, proto se 
snažím přiblížit práci hasičů čtenářské 
obci co nejvíce), provedena kontrola 
hospodaření, schválení činnosti na le-
tošní rok (s ní vás seznámím v příštím 
čísle), své zdravice pronesli jak zástup-
ci města, tak Hasičského záchranného 
sboru Mladá Boleslav a okolních obcí. 
Zejména starostka města vyzdvihla zá-
služnou činnost hasičů jak při likvidaci 
požárů, tak pomoc při likvidaci násled-
ků vichřice v červenci 2009. Zástupce 
HZS zase velmi ocenil činnosti jednot-

ky při zásazích a pomoc profesionál-
ním sborům. 
Nakonec bylo podáno výborné občer-
stvení z rukou členky Márie Mitiskové 
a začala volná zábava. 

V letošním roce oslaví 3. července 
místní hasiči 130. výročí založení sbo-
ru a již nyní pracuje výbor na přípravě 
oslav, o kterých vás budeme zcela jis-
tě průběžně informovat. A pokud vás 
činnost a práce hasičů oslovuje a máte 
někdo zájem stát se také novým členem 
sboru – jste vítáni!

za SDH Jaroslava Čermáková
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