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SLOVO STAROSTKY

Vážení občané,

ještě jsme si ani nestačili užít letošní zimy, která je letos mimořádně mírná, alespoň tady u nás, 
a už zahajujeme s plnou parou práce na investičních akcích, s nimiž se letos musíme poprat. 

Jak jsem Vás již informovala v minulém čísle Bakovska, jednou z investičních akcí bude opra-
va části hradu Zvířetice a budovy osadního výboru v Podhradí, kde bude vybudováno turistic-
ké informační centrum. Zastupitelé na svém lednovém jednání schválili přijetí dotace a podpis 
smlouvy s ROP Střední Čechy. Tato smlouva už je podepsaná a na plné obrátky připravujeme 
výběrové řízení na zhotovitele stavby. Musíme si opravdu pospíšit, neboť poskytovatel dotace 
zkrátil lhůty pro realizaci a veškeré práce na projektu musí být dokončeny do konce roku 2014, 
ačkoliv jsme plánovali dokončení až v první polovině roku 2015. To nám trochu komplikuje 
život při využívání hradu během roku a na hradě zřejmě nebudou moci proběhnout plánované 
svatby ani kulturní a společenské akce. Vše ještě upřesníme, jakmile bude znám zhotovitel 
stavby, se kterým projednáme nezbytná omezení vstupu do hradu v průběhu výstavby mostu 
a venkovního schodiště. Věřím však, že veškerá omezení, se kterými se budeme muset vypořá-
dat, budou odčiněna zlepšením bezpečnosti a přístupu k naší kulturní památce. 

Omezení, která nás letos čekají, bude ovšem více. Již počátkem března by měly být zahájeny 
práce na rekonstrukci ulice Husova - Boleslavská. Práce by měly započít na začátku Bakova 
u koupaliště a tím dojde k úplné uzavírce ulice Husova až k železniční zastávce. S hlavním 
investorem jednáme o možnosti zkrácení uzavírky, respektive rozdělení stavby na etapy. O kon-
krétních omezeních budete informování, jakmile bude jasný rozsah i čas uzavírky. Plánujeme 
také uskutečnit informační schůzku investorů, zástupců stavby a občanů, kde budou případné 
nejasnosti nebo podmínky vysvětleny. 

Kromě investičních akcí je třeba se věnovat také dalším oblastem života. Po únorovém maso-
pustním průvodu, který se konal v našem městě již potřetí, nás 1. března čeká 6. ples města, 
který nese podtitul Krásný. Všichni, kdo se podílíme na jeho přípravě, doufáme a věříme, že 
určitě takový bude, stejně tak jako naši tradiční hosté – členové TK Rytmus, kteří se postarají 
o krásné předtančení, a členové DS Tyl, kteří budou všichni krásní a někteří i krásnější. Chy-
bět nebude ani krásná hudba, ani báječné koktejly. 

                                                                               Příjemné dny Vám přeje,                               Mgr. Jana Štěpánová, starostka města

PROVOZ VE MĚSTĚ BUDE OD ZAČÁTKU BŘEZNA VÝRAZNĚ OMEZEN

Počátkem března 2014 v našem městě 
začne realizace několika dopravních 
staveb. Jedná se zejména o rekon-
strukci ulice Husova, kde dojde nejen 
k rekonstrukci vozovky, ale bude pro-
vedena výměna veřejného osvětlení, 
výměna plynovodu včetně některých 
přípojek, bude zde vybudován nový 
vodovod s přípojkami do jednotli-
vých domů. Nedílnou součástí rekon-
strukce celé ulice bude výměna povr-
chu vozovky, která bude v asfaltovém 
provedení, a rekonstrukce chodníků. 
Po dokončení ulice Husova budou 
práce plynule navazovat v ulici Bo-
leslavské od železniční zastávky až 
přes Mírové náměstí. 

Další významnou dopravní stavbou, 
která bude zahájena ve stejném ob-
dobí, je výstavba kruhového objezdu 

na silnici směrem na Buda, který na-
hradí nebezpečnou křižovatku v blíz-
kosti železničního přejezdu. Postupně 
bude provedena rekonstrukce komu-
nikace z Bakova nad Jizerou (od kou-
paliště) až do Kněžmostu. 

Investorem obou těchto dopravních 
staveb je Středočeský kraj, město je 
investorem pro rekonstrukci veřejné-
ho osvětlení a chodníků. 

Rekonstrukce si v tak velkém rozsa-
hu vyžádají velká dopravní opatře-
ní, která budou znamenat pro řidiče 
i obyvatele Bakova velká omezení. 
Velmi náročné bude při provádění 
staveb zachovat obslužnost jednot-
livých objektů v dopravně uzavře-
ných oblastech. První fáze uzávěrky 
Husovy ulice bude od koupaliště 
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k železniční zastávce Bakov nad 
Jizerou město, a to od počátku břez-
na až do poloviny července. Hlavní 
investor požaduje uzavření komu-
nikace pro veškerý provoz vyjma 
vozidel stavby, a to z důvodu rea-
lizace několika staveb v ulici Huso-
va, tj. vodovod, plynovod, veřejné 
osvětlení, chodníky a komunikace. 

Na malém území se tedy musí ko-
ordinovat pohyb čtyř zhotovitelů. 
V průběhu uzavření komunikace 
bude v maximální míře zajištěna 
obslužnost jednotlivých objektů. 
Hlavním a důležitým faktorem při 
uzavírkách bude pozornost, poro-
zumění a trpělivost řidičů i občanů, 
kteří v dané lokalitě bydlí. 

Měsíc únor bude obdobím koordi-
načních schůzek, na kterých budou 
upřesněny určité detaily a přesný 
časový harmonogram. O výsledcích 
jednání budou občané (hlavně vlast-
níci nemovitostí sousedících se stav-
bou) vhodnou a obvyklou formou in-
formováni a bude zveřejněno, kam se 
v případě potíží obrátit. 

Všem, kteří pochopí důležitost pro-
váděných prací a hlavně obyvatelům 
a vlastníkům přilehlých nemovitostí 
k rekonstruované komunikaci, patří 
již nyní poděkování. 

Mgr. Jana Štěpánová, 
starostka města

V poslední době se v našem městě 
často skloňuje základní škola, a to 
v několika rovinách, ať již ze strany 
rodičů, tak ze strany pedagogického 
sboru, vedení základní školy, školské 
rady a rady města. Celá záležitost se 
otevřela i na lednovém jednání zastu-
pitelstva města, kterého se po dlouhé 
době účastnilo nejen všech 21 zastu-
pitelů města, ale také mnoho občanů, 
a jednací sál téměř praskal ve švech. 

Jednání nebylo vůbec jednoduché 
a zastupitelé se rozešli s tím, že se bu-
dou základní škole věnovat i na svém 
dalším jednání. V průběhu jednání 
však bylo zcela zřejmé, že ne všichni 
znají jednotlivé pravomoci toho kte-

rého subjektu, proto po projednání ra-
dou města uvedu několik základních 
informací k jednotlivým subjektům 
a jejich kompetencím: 

Orgánem, který plní funkce zřizova-
tele školy, je ze zákona rada města. 
Přenesení této pravomoci na zastupi-
telstvo není možné, oprávnění členů 
zastupitelstva jsou omezena na před-
kládání návrhů radě a vznášení dota-
zů, připomínek a podnětů na radu. 

Ve školském zákoně jsou výslovně 
vyjmenovány pravomoci zřizovatele 
vůči jím zřizované školské právnické 
osobě. Rada města vydává zřizovací 
listinu školy; rozhoduje o změnách 

zřizovací listiny; rozhoduje o slouče-
ní, splynutí, rozdělení a zrušení ško-
ly; jmenuje a odvolává ředitele školy 
a stanoví jeho plat; schvaluje rozpo-
čet školy; schvaluje zlepšený výsle-
dek hospodaření školy a schvaluje 
vytvoření dalších peněžních fondů 
školy. Uvedený výčet pravomocí je 
taxativní, nad jejich rámec rada města 
do činnosti školy zasahovat nemůže. 
Škola je samostatnou právnickou 
osobou a o všech jejích vnitřních 
záležitostech, ať již jde o věci peda-
gogického, personálního nebo eko-
nomického charakteru, rozhoduje její 
ředitel, který je jejím jediným statu-
tárním orgánem. Ředitel školy mj. 
odpovídá za to, že škola poskytuje 
vzdělávací a školské služby v soula-
du se školským zákonem, odpovídá 
za odbornou a pedagogickou úroveň 
vzdělávání a školských služeb, stano-
vuje organizaci a podmínky provozu 
školy a odpovídá za použití finanč-
ních prostředků státního rozpočtu. 
Právní úprava je koncipována tak, že 
veškeré pravomoci, které nejsou vý-
slovně svěřeny jiným orgánům, nále-
ží řediteli školy. 

Školská rada je orgánem povinně zři-
zovaným při každé základní škole. 
Její zákonné kompetence lze rozdělit 
na schvalovací (schvaluje výroční 
zprávu o činnosti školy, školní řád, 
stipendijní řád a pravidla pro hod-
nocení výsledků vzdělávání žáků) 
a ostatní (projednacího, konzultační-

ho či iniciačního charakteru). Obecně 
lze konstatovat, že úkolem školské 
rady je pomáhat řediteli při správě 
školy. Ředitel jí není ze své činnosti 
odpovědný. 

Ve výchově dětí mají rozhodující úlo-
hu rodiče, školský zákon nikterak ne-
omezuje institut rodičovské odpověd-
nosti. Rodiče (resp. zákonní zástupci) 
jsou povinni důsledně chránit zájmy 
dítěte a vykonávat nad ním dohled. 
Vedle povinností v souvislosti s po-
vinnou školní docházkou přiznává 
zákon rodičům i odpovídající práva: 
na informace o průběhu a výsledcích 
vzdělávání; volit a být voleni do škol-
ské rady; vyjadřovat se ke všem roz-
hodnutím týkajícím se podstatných 
záležitostí vzdělávání, přičemž jejich 
vyjádřením musí být věnována pozor-
nost; na informace a poradenskou po-
moc školy v záležitostech týkajících 
se vzdělávání. Při pochybnostech 
o správném postupu školy má zákon-
ný zástupce právo učinit příslušné 
kroky k zjednání nápravy. Může po-
dávat podněty, stížnosti nebo petice, 
na jejichž základě bude provedena 
inspekční činnost ve škole, obdobný 
podnět může adresovat i řediteli, zři-
zovateli či dalším osobám, kteří jsou 
v mezích své zákonné působnosti po-
vinni se takovým podáním zabývat. 

Mgr. Petr Paclt, 
právník města

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ANEB JAK JE TO S KOMPETENCEMI

Začátek nového roku je vždy spojen 
s bilancováním toho roku, který prá-
vě skončil. I já Vám nabídnu ohléd-
nutí za rokem minulým a to v podo-
bě čísel. Chtěla bych Vás seznámit 
s pohybem obyvatel v našem městě 
a s dalšími zajímavostmi. 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013

A nyní další zajímavosti: • 31 občanů uzavřelo manželství 
 • 13 manželských párů se rozvedlo 
 • bylo navštíveno 93 jubilantů ve věku 75, 80, 85, 90 a více let 
 • ve městě máme 15 občanů, kterým je více než 90 let, nejstarší občance je 97 let 
 • uskutečnilo se 5x vítání nových občánků 
 • ve městě máme 53 ulic, nejlidnatější je ulice Boleslavská, nejméně občanů žije v ulici Luční. 

Alena Zajícová, referent správního odboru

k 1. 1. 2013 přihlášeno narozeno odhlášeno zemřelo k 31. 12. 2013

4768 obyvatel 132 47 96 50 4801 obyvatel

Z DENÍKU MĚSTKÉ POLICIE

V roce 2013 bylo v PC programu De-
rik strážníky zaznamenáno celkem 
1195 událostí. Z tohoto počtu zázna-
mů provedu, stejně jako v minulé 
zprávě, pouze výčet událostí nejdů-
ležitějších. 

V oblasti dopravy bylo v uplynulém 
roce strážníky řešeno celkem 210 pře-
stupků, z nichž bylo 142 přestupků 
řešeno blokovými pokutami v celko-
vé výši 67.600,- Kč. Domluvou bylo 
řešeno 41 přestupků a zbývajících 

27 bylo oznámeno příslušnému správ-
nímu orgánu Magistrátu města Mladá 
Boleslav. Na špatně parkující vozidla 
bylo strážníky vypsáno celkem 105 
předvolánek pro nepřítomného řidiče. 
V rámci parkování vozidel a dodr-

žování zákazových značek bylo ře-
šeno 149 přestupků, z nichž 85 bylo 
řešeno blokovými pokutami ve výši 
16.600,- Kč, 41 domluvou a 23 bylo 
oznámeno správnímu orgánu. Při třech 
dopravně bezpečnostních akcích (ra-

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE ZA ROK 2013



3

darovém měření) bylo strážníky řeše-
no 61 přestupků, z nichž na místě 57 
řidičů zaplatilo blokové pokuty v cel-
kové výši 51.000,- Kč a 4 přestupky 
byly postoupeny příslušnému správ-
nímu orgánu. Součástí mé zprávy je 
i příloha k radarovému měření. 

V souvislosti s dopravou řešili stráž-
níci ve 21 případech závadu na komu-
nikaci, ať překážku (spadlé stromy, 
kamení) nebo znečištění komunikace. 
V 16 případech hlídka zjistila poško-
zení dopravního značení, které bylo 
předáno OVaŽP MěÚ, kde bylo uči-
něno další opatření. Ve třech přípa-
dech zjistili strážníci na území města 
dopravní nehodu, kterou předávali DI 
PČR.

Na úseku veřejného pořádku strážníci 
ve 4 oznámeních řešili problematiku 
občanského soužití, kdy přestupek 
sami neřešili, ale účastníky sporu pou-
čili o dalším možném postupu při řeše-
ní vzniklé situace. Zjištěno bylo 7 ne-
povolených – černých skládek, které 
byly odstraněny pracovníky technické 
čety Městského úřadu. 

Na stížnosti při používání zábavné 
pyrotechniky vyjížděli strážníci na 1 
oznámení, a 8 krát bylo řešeno ozná-
mení na rušení nočního klidu. Ve dvou 
případech byl přestupek řešen domlu-
vou a jednou byl přestupce oznámen 
příslušnému správnímu orgánu. 

Třikrát bylo strážníky zjištěno ne-
funkční veřejné osvětlení, které bylo 
oznámeno odpovědnému pracovníko-
vi města, který zajistil opravu. 

Pro podezření ze spáchání trestného 
činu bylo polici ČR strážníky předáno 
celkem 5 případů, na základě spolu-
práce pak ve 26 výjezdech prováděli 
zjištění skutečného stavu oznámení 
na žádost Policie ČR. 

Na základě oznámení o požáru vy-
jížděli strážníci celkem 7x, ve 2 pří-
padech se jednalo o spalování staré 
trávy, 4x se jednalo o skutečný po-
žár, kde strážníci provedli asistenci 
při zajištění průjezdu vozidel HZS 
a v jednom případě byla hlídka sou-
částí cvičného výjezdu SDH Bakov 
nad Jizerou.

Při kontrolní činnosti a na oznáme-
ní občanů byl 13x proveden výjezd 
k nálezu použité injekční stříkačky, 
které byly předány k odborné likvi-
daci terénním pracovníkům sdružení 
Semiramis, se kterými strážníci spo-
lupracují. 

V současné době se na katastrálním 
území města Bakova zdržují čtyři oso-
by bez domova. Jeden bezdomovec se 
pohybuje a přespává střídavě ve svém 
osobním vozidle nebo u známých a tři 
bezdomovci (2 muži a 1 žena) se uby-
tovali sice na soukromém, ale volně 
přístupném pozemku, kde jsou stráž-
níky pravidelně kontrolováni.

V průběhu léta strážníci vyjížděli 
ke dvěma případům utonutí občana, 
v prvním případě na koupaliště ve vol-
nočasovém areálu, kde RZS odvezla 
těžce zraněného muže, vytaženého 
z vody, který následně v nemocnici 
zemřel a ve druhém případě k řece Ji-

zeře, kde byl muž již nalezen utonulý.
K běžné práci strážníků patří i od-
chyty toulavých zvířat. Na tako-
véto oznámení vyjížděli strážníci 
v 85 případech. Z tohoto počtu se 
72 záležitostí týkalo odchytu psů. 
25 psů bylo po odchytu vráceno zpět 
majiteli, ve třech případech byli psi 
umístěni v útulku v Lysé nad Labem 
a ve 44 případech se psa buď nepo-
dařilo odchytit, nebo se na místě již 
nenacházel.

Ostatních 13 výjezdů se týkalo volně 
žijících nebo již uhynulých zvířat. 
Ve dvou případech strážníci vyhá-
něli z města srnu, která se zatoulala 
do volnočasového areálu. 

Během své kontrolní činnosti se 
strážníci zabývali dohledem v okolí 
školských zařízení, sportovních a re-
kreačních zařízení, při konání veřej-
ných společenských akcí strážníci do-

hlíželi na dodržování zásad veřejného 
pořádku, asistovali při usměrnění 
dopravy v okolí souvisejících uzávěr, 
aktivně se podíleli na strojním čiště-
ní města a při zvýšení hladiny Jizery 
prováděli uzávěru a následně kontrol-
ní a informativní činnost v souvislosti 
s nebezpečím povodně. 

V rámci preventivní činnosti strážníci 
besedovali s dětmi v družině základní 
školy a účastnili se ukázek při konání 
dětských dnů v rámci Bakova i okol-
ních spádových obcí. 

V rámci spolupráce s Městským úřa-
dem strážníci zajišťovali v 276 pří-
padech sběr informací či kontrolní 
činnost pro potřeby správního orgánu 
a pracovali i jako členové přestupko-
vé komise.

Aleš Konývka
ředitel MP

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY

NOVÉ KNIHY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

Romány
Dan Brown: Inferno
Václav Gruber: Miluj mě, nebo střelím
Khaled Hosseini: A hory odpověděly
Charlotte Linková: Zapomenuté dítě
Halina Pawlowská: Pravda o mém muži
Paulina Simonsová: Letní zahrada
Wilbur Smith: Bludný kruh
Karel Synek: Půjčovna dívek

Čtení pro paní a dívky
Zuzana Francková: Osudová vteřina
Lenka Lanczová: Dvakrát dospělá
Věra Řeháčková: Na prahu dospělosti
Věra Řeháčková: Pacientky
Věra Řeháčková: Prožila jsem něco neuvěřitelného

České detektivky
Stanislav Češka: Případ nitranské mince (odehrává 
se za Velké Moravy)
Václav Erben: Znamení lyry
Otakar Chaloupka: Šivovo třetí oko
Milena Mathausová: Mrtví na vinici (odehrává se 
v 16. století)

Detektivní romány Jo Nesba
Jo Nesbo: Levhart
Jo Nesbo: Sněhulák

Knihy pro zahrádkáře
Rady a inspirace pro blížící se jaro
1000 nápadů a rad pro zahrádkáře  
(Reader’s Digest)

Miloslav Ryšán: Pro vaši zahradu mnoho  
rad a nápadů

Barry Trappney 
Série pro školáky
Jim Smith: Já fakt nejsem trapnej
Jim smith: Já nejsem (a nikdy nebudu) trapnej
Jim Smith: Já nejsem trapnej

Přírodovědné knihy pro děti
Frank Hecker: Ryby našich vod (pro starší)
F. Javuer Lorente Puchades: Lidské tělo
F. Javuer Lorente Puchades: Zvířátka

Taťána Dvořáková, vedoucí MěK

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme panu Lubošovi Turkovi za dva výtisky knihy Zima 
v Rusku, které věnoval městské knihovně a Muzeu Bakovska. 
Kniha je věrným přepisem deníku jeho dědečka, Josefa Zimy 
z obce Buda u Bakova nad Jizerou. Deník si psal v letech 1914 
– 1920, kdy sloužil u legií. K tisku jej připravil jeho vnuk, pan 
Květoslav Vlk. Formou autentických zápisů se čtenář seznámí 
s příběhem člověka, který strávil šest let ve válce a procestoval 
kus světa. Často žil v drsných podmínkách, setkával se smrtí 
ostatních vojáků a i on sám byl raněn. Je obdivuhodné, že přes 
veškeré útrapy neztrácel pozitivní přístup k životu. Možná právě 

vedení deníku dodávalo panu Zimovi  
sílu v nelehkých podmínkách daleko  
od domova. 

Domnívám se, že tato knížka má hlubší myšlenku než jen připo-
menutí historie československých legionářů – i v současné době 
nás nabádá k zamyšlení, co je vlastně v životě skutečně důležité 
a zda starosti, které máme, nejsou někdy malicherné. 

Taťána Dvořáková, vedoucí MěK
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VZPOMÍNKY

15. března tomu bude 9 let, 
co nás opustila naše maminka 
a babička paní 
 
EMILIE LEKEŠOVÁ, 
 
na kterou vzpomínáme a nikdy 
nezapomeneme, manžel syn, dcera 
a vnoučata s rodinami. 

Kdo jste ji znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi.

28. ledna 2014 uplynulo 5 let ode dne, 
kdy nás opustila naše milovaná manželka, 
maminka, babička a sestra paní 
 
DAGMAR ŠIMONOVÁ. 

S láskou vzpomíná manžel, 
synové a sestry se svými rodinami.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

SBĚR TEXTILU V ROCE 2013

Chtěli bychom všem občanům co nej-
srdečněji poděkovat za celoroční spo-
lupráci při sběru textilu do speciál-
ních kontejnerů umístěných ve Vašem 
městě. Sběrem textilu a bot pomáháte 
ke zlepšení životního prostředí a sou-
časně i lidem v nouzi, kteří potřebují 
materiální pomoc. Snížením objemu 
komunálního odpadu dochází navíc 
k finančním úsporám Vašeho měs-
ta. Naše společnost pomáhá finanč-
ně nebo materiálově např. Diakonii 
Broumov, Oblastní charitě Červený 
Kostelec, Farní charitě Beroun, Dět-
skému domovu Sluníčko Liberec 
nebo Nadaci EURONISA. 

Pro Vaši informaci uvádíme, že 
jsme u Vás v roce 2013 sesbírali 
celkem 14,43 tun sběrového textilu 
(o 1,44 tun více než v roce 2012), cca 
90 % objemu je dále zpracováváno 
a využíváno. 

Věříme, že nám se sběrem textilu, 
který provádíme za podpory Minis-
terstva životního prostředí ČR, bude-
te i nadále aktivně pomáhat. 

Ještě jednou děkujeme za Vaši účin-
nou spolupráci. 

DIMATEX CS

26. března tomu bude 20 let, co nás navždy opustil pan 
 
ZDENĚK PAJKRT, 
 
který byl po dlouhá léta zaměstnán u MěÚ.

Vzpomíná manželka Věra, syn Zdeněk s rodinou a vnoučata.

DOPLNĚNÍ MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE 
NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ

Na Mírovém náměstí byly umístěny 
nové reprezentativní venkovní odpad-
kové koše, a to: v parku před bývalým 
OD Jizera, u bankomatu a u autobu-

sové zastávky (výměna za poškozený 
při náledí v prosinci 2013). 

Zbyněk Hýzler, DiS., referent OVŽP

SBĚRNÉ STŘEDISKO OTEVŘENO 
KAŽDOU SOBOTU

Městský úřad  
Bakov nad Jizerou oznamuje,  

že sběrné středisko 
„Pod Vápeníkovými“  

bude v březnu otevřeno:

každou sobotu 
od 8°° do 12°° hod. 

Tj.: 1., 8., 15., 22. a 29. 3. 2014.

Zbyněk Hýzler, DiS. 
referent OVŽP

ZDIVOČELÁ MÍSTA

Přeji všem rok, pokud možno klidné-
ho žití. A protože jsem lednové vydání 
zpravodaje nestihl, dnes to dohoním. 
Napíši o místech, která mne fascinují. 
Anebo jinak – budu psát o naší kra-
jině česky, bez cizích slov, tedy bez 
„fascinace“. Dovolte mi tedy upo-
zornit na místa, která mne udivují 
zvýšenou vůlí po životě, učebnicově 
rozkrytými přírodními zákony, ne-
nápadností. Máme takovou zahradu 
před okny kovárny, u mlýna. Léta 
trčí (i s mlýnem) v zapomnění a to je 
přesně to, co mne naučili slavíci číst 
a obdivovat. Kdybych měl pro toto 
společenství navrhnout informační 
tabuli, nebyla by sice třpytná a koša-
tá, jak znáte od naučných stezek, ale 
život - ten by z ní sálal! Kopřivy a je-
jich posmívání se podzimním mrazí-
kům i chuť jejich lístků zpod sněhu. 
Jejich letní výška, umožňující dokon-
ce rozmnožování srnčí zvěře v zahra-
dě! A v zimě na stvolech těch kopřiv 
posedaní hýlové, když opustili na pár 
chvil tiché smrčiny Žehrovských lesů. 
Vedle na jabloni se stále drží jablka, 
k radosti kosů a kvíčal. I sýkor. Když 
je pak ptáci vyklovou, že připomínají 
duté vánoční ozdoby, přiletí mlynaříci 
dojíst zbylé pyré a celí v těch koulích 
zmizí. Jen dlouhá pírka jejich rýdová-
ků vyčuhují. Před chvilkou se na zemi 
objevila štíhlá kolčava. Nikdy jsem 
ji tu neviděl, spíš většího hranostaje. 
S respektem obešla vysoký bodlák, 
z něhož před chvílí stehlíci cupovali 
chmýří. Na sněhu ji šlo sledovat, jak 
prolézá nory hlodavců pod převisy 
třtiny křovištní a už odnáší svůj úlo-
vek stranou do nějaké skrýše. Připíšu 
ji do seznamu. Než jsem pozorování 
ukončil, přilétli zelení zvonci do ost-

ružiny u plotu. Zajímal je tam svízel 
- přítula. Působili spokojeně.
   
Znám tyto plácky z naší kulturní 
krajiny a jsem rád, že ještě existují. 
Ať si zákon o plevelech nařizuje, co 
chce. Kdyby se opravdu dodržoval 
a za předpokladu, že se znovu podaří 
opravit všechny ty zpřetrhané drenáže 
v polích a vymazat tím současné la-
guny s vodou i přes léto, že se podaří 
přeorat nazpět všechny polní rákosiny 
a okraje polí konečně vystříhat z větví 
přečnívajících keřů pro snazší čtení ze 
vzduchu, zanikne krajina, jako místo 
pro život. Proto, najdu-li venku kus 
zdivočelé země, dlouho tam postávám 
a kochám se rozměrem té nespouta-
nosti. Květiny, brouci i motýli, ptactvo 
i obratlovci čtyřnozí, mnohdy i plazi-
ví. To všechno tam je! A brzy být ne-
musí. Ubývá těch míst a neskončí to 
s námi jednou dobře. Na mysli mám 
vztah ke kraji domova. Vzpomeňte vy, 
kteří dohlédnete, jak bývalo za vašich 
dětských časů! Na dlážděných cestách 
za vsí, vedoucích k mozaice polí a luk, 
vymezených – jak jinak – mezemi. Jak 
vypadaly potoky plné ryb a rybníky 
s vodními květinami na hladinách 
a nemyslím teď na lekníny. Co bylo 
sadů dokola kolem, lesy a háje, jak 
vypadaly! Jak byly rodiny lidí v tom 
skromném žití pospolité a soudržnější, 
snad pokornější, jak úspěch slavila ře-
meslnost! V posledním zmíněném zdi-
vočelost o své bytí strach mít jistě ne-
musí. V krajině bych ji však nacházel 
raději. A názory vaše, třeba i odlišné, 
s úctou respektuji.

Pavel Kverek, 
kovář a ornitolog z Kněžmostu
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OD ČTENÁŘŮ

POHLED DO SVĚTA FINANCÍ

•  Nový občanský zákoník (NOZ)
zasáhl i do stavebního spoření

Dědění stavebního spoření je kvůli 
novému občanskému zákoníku jiné 
než dosud. Dříve byl dědicem spo-
ření v první řadě pozůstalý manžel či 
manželka, kteří měli možnost pokra-
čovat ve spoření i po smrti partnera. 
Podle novelizovaného znění zákona 
o stavebním spoření, které se změni-
lo právě kvůli novému občanskému 
zákoníku, už toto pravidlo neplatí. 
Smlouva smrtí klienta zanikne a zů-
statek na smlouvě stavebního spoření 
se stává předmětem dědického řízení. 
Dědic má nárok na výplatu uspoře-
né částky, státní podpory evidované 
na účtu zesnulého klienta včetně stát-
ní podpory za kalendářní rok, ve kte-
rém klient zemřel, a to podle skutečně 
uspořené částky ke dni úmrtí. Součás-
tí pozůstalosti jsou také případné dlu-
hy klienta vyplývající ze stavebního 
spoření. 

K uzavření či změně smlouvy o sta-
vebním spoření pro dítě bude i nadále 
stačit souhlas zákonného zástupce. 
Vklady na účtu stavebního spoření 
jsou majetkem nezletilého dítěte, pro-
to musí mít zákonní zástupci k naklá-
dání s takovým majetkem schválení 
soudu. V zájmu ochrany nezletilého 
klienta se vyžaduje souhlas soudu 
například v případech výběru vkla-
dů z účtu dítěte, nebo při uzavření 
smlouvy o úvěru, pokud se nejedná 
o zanedbatelnou majetkovou hodno-
tu. Řízení ve věcech péče o jmění ne-
zletilého dítěte lze zahájit jen na ná-
vrh zákonného zástupce. Soud v něm 
případ posoudí a rozhodne, zda tímto 
úkonem dítě neutrpí újmu, zda je to 
pro dítě výhodné a podobně. 

K diskutované změně pravidel ve vy-
plácení státní podpory nedojde. Na-
spořené peníze je možné i nadále vy-
užít na cokoliv, není nutné dokládat 
ani účelové využití státní podpory. 
Nemění se ani výše státní podpory. 
I nadále bude poskytována ve výši 
deset procent z ročně zaúčtovaných 
vkladů, ovšem pouze do maximální 
výše dvou tisíc korun, které klient 
získá, pokud za rok naspoří 20 tisíc 
korun. 

• Finanční abeceda
„F“
Finanční gramotnost - na začátku 
nového tisíciletí jsme svědky nebýva-
le rychlého rozvoje finančních služeb 
a paralelně s tím zažíváme i poměrně 
významnou změnu chování české po-
pulace. Tradičně konzervativní postoj 
k úsporám a zadlužování se postupně 
mění, rostou tendence k rychlé spo-
třebě i ochota občanů k zadlužování. 
Tyto tendence jsou zcela v souladu se 
začleňováním České republiky mezi 
moderní tržní ekonomiky, nejsou 
však zcela bez rizik a vyvolávají na-
léhavou potřebu alespoň základní ori-
entace občanů ve světě financí. Bez 

základních ekonomických a finanč-
ních znalostí nelze činit kvalifikovaná 
rozhodnutí při správě osobních finan-
cí a rodinného majetku. Ministerstvo 
školství, tělovýchovy a mládeže se 
rozhodlo na tuto situaci reagovat 
zařazením oblasti finančního vzdě-
lávání do rámcových vzdělávacích 
programů. 

Fixační období - období, během 
kterého je použitá úroková sazba fi-
xována, tedy stanovena pevně. Často 
se používá u hypotečních úvěrů, kdy 
je pro určité období sazba stanovena 
pevně s tím, že po jeho uplynutí do-
chází zpravidla k její změně. 

Fixní úroková sazba - úroková saz-
ba, která je stanovena pevně na ce-
lou dobu splatnosti úvěru či jiného 
produktu, nebo na dohodnuté fixační 
období. 

Fond peněžního trhu - investuje 
do nástrojů peněžního trhu, tzn. krát-
kodobých dluhových instrumentů, 
např. státních pokladničních pouká-
zek, termínovaných vkladů, apod. Je 
nejbezpečnější ze všech fondů, jeho 
výnos se zpravidla pohybuje těsně 
nad úrokem z termínovaného vkladu 
drobného střadatele. Doporučená mi-
nimální doba investice - 6 měsíců. 

FRANCHISING - je odbytový sys-
tém, jehož prostřednictvím se uvádí 
na trh zboží nebo služby nebo techno-
logie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou 
spolupráci právně a finančně samo-
statných a nezávislých podnikatelů - 
franchisora a jeho franchisantů. Fran-
chisor zaručuje svým franchisantům 
právo a zároveň jim ukládá povinnost 
provozovat obchodní činnost v soula-
du s jeho koncepcí. 

Floating rate – plovoucí úroková 
sazba (hypoték). Hypotéky s plo-
voucí úrokovou sazbou mají sazbu 
fixovanou pouze na velmi krátkou 
dobu, obvykle rok, měsíc, či pouhý 
den. Sazba je navázána na PRIBOR 
(Prague InterBank Offered Rate), 
tedy tržní úrokovou sazbu vyhlašova-
nou ČNB, za kterou si banky půjčují 
navzájem. Konečnou úrokovou sazbu 
banka vypočítává tak, že k PRIBORu 
připočte svoji marži. 

RŠ

Dne 23. 2. 2014 oslavila paní 
JARUŠKA DUSILOVÁ 
krásné 75. narozeniny. 
Přejeme jí do dalších let hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti. 

Průšovi a Korelovi

uskuteční Sbor dobrovolných hasičů 
Bakov nad Jizerou v neděli 9. března 
2014 od 9:00 hodin. 

Železný šrot, případně i papír mů-
žete připravit v den sběru před svůj 
dům, hasiči ho naloží na vůz, který 
bude ulicemi městem projíždět. 

Pokud někdo sám nezvládne šrot 
vynést před dům – není žádný pro-
blém. Stačí nejpozději den předem 
zavolat na telefonní číslo pí. Horej-
šové 724 237 536 a hasiči si ho sami 
v neděli vynesou. 

Jaroslava Čermáková

BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY

BŘIŠNÍ TANCE

Nově otevřený kurz 
pro dívky a maminky. 

Každé pondělí a čtvrtek 
od 16:00–17:00 hodin V DDM 

v Bakově nad Jizerou. 

Cena za lekci 60 Kč.

Zájemci se můžou přihlásit 
na emailu: bakovanek@seznam.cz

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU (PAPÍRU)

JAN A ZDEŇKA SYRŮČKOVI
z Bakova nad Jizerou, 
oslaví poslední únorový den 
50 let společného života.

Hodně zdraví a spokojenosti 
do dalších společných let přejí 
dcery s vnoučaty a pravnoučaty.
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HASIČSKÉ BILANCOVÁNÍ 

Rok se sešel s rokem a 11. ledna 
2014 se ve zcela zaplněné společen-
ské místnosti v hasičské zbrojnici 
opět bilancovalo. Za přítomnosti ře-
ditele HZS Mladá Boleslav, ředitele 
Okresního sdružení hasičů Mladá 
Boleslav, představitelů města a mno-
ha dalších hostí ze sousedních sborů 
seznámila jednatelka SDH pí Ho-
rejšová přítomné s činností našeho 
sboru za rok 2013. Zprávě samozřej-
mě předcházelo oficiální přivítání 
hostů starostou sboru p. Hanušem, 
zprávy činovníků a projevy hostů. Ti 
všichni vysoce oceňovali práci sboru 
a zejména pak výjezdové jednotky 
a práci s dětmi. Věřím, že když Vás 
stručně seznámím s obsáhlou zprá-
vou jednatelky, dáte za pravdu těm, 
kteří vyslovili slova chvály na adre-
su sboru. Pravdou je také to, že padla 
i některá kritická slova a připomín-
ky, zejména z vlastních řad. 

V úvodu bych chtěla říci, že členská 
základna se k 31. 12. 2013 skládala 
z 25 aktivních členů, 9 členů přispí-
vajících, 16 členů čestných /starších 
70 let/ a 15 dětí. Z čísel je patrné, 
že aktivních členů není mnoho, ale 
přesto se práce mnoho udělalo. Ale 
posuďte sami!

Jako na každý rok, i na rok 2013 byl 
zpracován plán činnosti a schválen 
členskou základnou. 
Činnost sboru zajišťoval a řídil zvo-
lený výbor, který se scházel mini-
málně 1x za měsíc s přihlédnutím 
na směnnost členů výboru. 
Náš sbor je zařazen do IV. okrsku 
a naši zástupci se zúčastňují jeho 
schůzí a podílejí se na přípravě okrs-
kových soutěží, memoriálů a dalších 
hasičských akcí. 

Aby mohli členové sboru a výjezdo-
vé jednotky svoji práci dobře vyko-
návat bez obav o své zdraví, zdraví 
a majetky ostatních při zásazích, je 
třeba projít různými školeními: ve-
litelů jednotky, velitelů družstev, 
strojníků, preventistů, asistenčních 
hlídek pro plesy a divadla a profes-
ního školení řidičů. 

Z proběhlých školení v roce 2013 
jmenujme jen některá; dne 23. 2. 
školení velitelů na HZS v Mla-
dé Boleslavi, dne 6. 4. v Bělé pod 
Bezdězem (Vrchbělá) cvičení jedno-

tek hasičů celého okresu, zařazené 
do kategorie JPO III. Úkolem tohoto 
cvičení bylo prověření praktických 
znalostí jednotek na úseku práce 
s dýchací technikou, zdravovědy, 
znalosti práce s nebezpečnými lát-
kami, znalosti a dovednosti řidičů, 
zásah v zakouřeném prostoru, sla-
ňování z vyšších budov a provedení 
testů velitelů a strojníků. 

Praktické zkušenosti v rámci školení 
práce s motorovými pilami získali 
naši hasiči při přípravě dřeva na „ča-
rodějnice“. 

Další námětové cvičení se záchran-
nou 1 osoby z hořícího domu pro-
běhlo 1. prosince. Cílem cvičení 
bylo prověření dojezdových časů 
členů výjezdové jednotky, výcvik 
v dýchací technice a orientace v za-
kouřeném prostoru a záchrana osoby 
z hořícího domu. 

Řidiči hasičských vozů se zúčast-
nili v prosinci pravidelného školení 
v Doksech. 

Činnost sboru a zejména pak výjez-
dové jednotky je zaměřena na pre-
venci a ochranu majetku občanů a or-
ganizací, na likvidaci požárů, pomoc 
při povodních, haváriích a různých 
živelních pohromách. Velmi důležitá 
je proto vybavenost hasičů a to nejen 
technikou, ale i ochrannými pomůc-
kami, obleky, spojovací technikou, 
dýchacími přístroji, ale třeba i po-
řádnými rukavicemi. Mnozí z nás 
vidí pouze výjezd hasičů a slyší 
zvuk sirény, ale nevidí pozadí těch-
to výjezdů. Nevědí, že hasiči stráví 
mnoho hodin v hasičské zbrojnici při 
přípravě aut a ostatní techniky pro-
to, aby jednotka v kategorii JPO III. 
mohla vyjet do 10 minut od přijaté 
zprávy a efektivně a včas zasahovat. 
 
Naše výjezdová jednotka je v sou-
časné době díky městu a různým do-
tacím velmi dobře vybavena techni-
kou, výzbrojí a výstrojí. Proto může 
také bezpečně zasahovat při výjez-
dech, kterých bylo v minulém roce 
celkem 14:
5. 1. –  požár skládky pneumatik 

v Bakově nad Jizerou,
2. 2.–  požár lesa na Malé Bělé,
1. 3. –  požár rod. domu ve Veselé,
6. 3. –  požár chaty na Zvířeticích,

29. 3. –  požár ve výrobní hale Fau-
recia Bakov nad Jizerou,

1. 4. –  požár na lukách v Bakově 
nad Jizerou,

31. 5. –  likvidace včelího roje v Ba-
kově nad Jizerou,

4. 6.–6. 6. –  povodně  
Mělník-Mlazice,

10. 6. –  záplava výrobní haly SAS 
v Řepově,

14. 6. –  požár přístřešku v Mnicho-
vě Hradišti, 

29. 7. –  technická pomoc ve firmě 
Faurécia Bakov nad Jizerou,

29. 7. –  technická pomoc na odstra-
nění překážek z komunikace 
Bakov nad Jizerou,

31. 8. –  požár dřevěné boudy u sta-
dionu v Bakově nad Jizerou.  

Čtrnáctým výjezdem byl výjezd 
na taktické cvičení, které jsem 
již v Bakovsku popisovala, tak-
že ve stručnosti jen připomenu, že 
se konalo na státní svátek 28. října 
ve firmě Kautex v Kněžmostě a jeho 
cílem bylo procvičit jednotlivé slož-
ky IZS a jejich činnosti při zásahu. 

Jak jsem již zmínila, mnoho hodin 
stráví hasiči ve zbrojnici při přípra-
vě a údržbě techniky. Loni to bylo 
podle záznamů celkem 469 hodin. 
Dík za to patří všem členům jednot-
ky, protože tuto práci pro společ-
nost a své spoluobčany vykonávají 
na úkor svého volného času, rodiny, 
někdy i zdraví. 
Ale v tomto místě při čtení zprá-
vy padala i kritická slova; někteří 
členové se zúčastní pouze požáru, 
ale ne další přípravy techniky nebo 
naopak, a to je důvod k zamyšlení 
a zlepšení v roce 2014. 

Pro Vaši informaci: v rámci obnovy 
výjezdové techniky jsme zažádali 
Krajský úřad Středočeského kraje 
o dotaci na rekonstrukci Tatry 815 
ve výši 900. 000, -Kč. Přáli bychom 
si, aby to dobře dopadlo. 

V rámci preventivní činnosti pak 
můžete naše členy vidět při kont-
role objektů města, na asistenčních 
hlídkách na plesech, divadelních 
představeních, školních akademiích 
a koncertech na Radnici, při zajišťo-
vání „čarodějnic“ ve volnočasovém 
areálu, při Dnech otevřených dveří 
v hasičské zbrojnici, na Bakovském 

půlmaratonu, na Pojizerském folk-
lórním festivalu, při rozsvěcení vá-
nočního stromku a dalších a dalších 
akcích. 

Naši mladí pak soutěží v hasičském 
sportu. Soutěžní družstvo ve slože-
ní Jan Kertész, Jan Pelech, Lukáš 
Honc, Dalibor Honc, Lukáš Bígl, 
Jan Zeman, Pavel Kertész a Josef 
Nedvěd se v jarních měsících pusti-
lo do nácviku na soutěže v požárním 
útoku a zapojilo se i do soutěží o Bo-
leslavský pohár. 

Pohledem na výsledkovou listinu 
zjistíme, že pravidelný výcvik, píle 
a úsilí se našemu soutěžnímu druž-
stvu loni vyplatily; družstvo skonči-
lo v Boleslavkém poháru na druhém 
místě. Prvenství jim vzalo pouze 
favorizované družstvo SDH Dobšín 
-Kamenice. Za námi zůstal i jeden 
z dalších favoritů - družstvo Škody 
Auto Mladá Boleslav. Naši se pak 
zúčastnili několika dalších soutěží 
a soutěžila i naše stará garda. 

Naší nejzajímavější soutěží je již 
tradiční „Memoriál Josefa Dvořá-
ka“, který se koná ve volnočasovém 
areálu. Toho loňského 24. srpna se 
zúčastnilo 7 družstev mužů a 4 druž-
stva žen. 

Výsledková tabule ukázala, že naše 
družstvo A skončilo v požárním úto-
ku na druhém místě za Novou Vsí, 
naše „béčko“ skončilo třetí. 

Kromě klasického požárního útoku 
proběhla ještě soutěž o sud piva, 
do které se přihlásilo 7 družstev. 
A v čem spočívala tato disciplína? 
Každé družstvo muselo absolvovat 
vytýčenou dráhu na člunu, poté se 
jednotliví členové družstva rozmísti-
li na stanoviště štafety a plnili dané 
úkoly: slalom koloběžkou, přenos 
has. přístroje, rozvinutí a zapoje-
ní hadice na rozdělovač, vypnutí 
proudu, proskočení okna a na závěr 
pomocí kelímku naplnění džberové 
stříkačky vodou a proudem vody 
shození pyramidy z plechovek. 

A v tom jsme zvítězili! 

K radosti nás všech se do sportovní-
ho boje pustilo nově založené druž-
stvo žen, a to při Bítouchovském 
nasávání. 
Pravdou je, že premiéra nevyšla nej-
lépe, ale potěší už jen to, že se děv-
čata dala dohromady. Letos určitě 
přidají na tréninku a výsledky nás 
třeba mile překvapí. 
 
Nutno ale říci, že jsme také organi-
zací, která se podílí na kulturním ži-
votě v našem městě. 

Uspořádali jsme již 20. hasičský ples 
na Radnici, který se konal 16. února 
a jako vždy se příprava na něj vypla-
tila; návštěvníky byla velmi kladně 
hodnocena organizace, hudba i tom-
bola. 
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V rámci akce Strom za auto jsme se 
zúčastnili sázení stromků na Zví-
řeticích, uspořádali sběr železného 
šrotu, poslední dubnový den připra-
vili „ čarodějnice“ (ale o tom jsem 
se už rozepisovala loni v květnu), 
7. května jsme se zúčastnili kladení 
věnců u pomníku padlých na měst-
ském hřbitově, u příležitosti Dne 
dětí uspořádali zábavné odpoledne 
pro žáky školní družiny, zúčastnili 
se Dne dětí ve volnočasovém areálu. 

V sobotu 13. července se na ná-
městí konal 2. ročník Pojizerského 
folklórního festivalu. Naši členové 
pomáhali pořadatelům se zajiště-
ním parkování účinkujících souborů 
a asistenční hlídkou na náměstí. Vel-
ký obdiv jsme sklidili za historické 
uniformy, kterými obohatili naši ha-
siči slavnostní průvod. 

Dne 7. září se 5 našich členů setkalo 
na besedě s trenčínskými baráčníky, 
kteří jim za účast a práci při povod-
ních poděkovali, dne 28. 9. jsme byli 
pozváni na oslavu 140 let DS Tyl 
v Bakově nad Jizerou. Při této příle-
žitosti jsme bakovským ochotníkům 
předali věcný dar. 

V říjnu jsme pro děti ze ŠD uspo-
řádali besedu v hasičské zbrojnici, 
v prosinci jsme pro děti uspořádali 

setkání s Mikulášem, andělem a čer-
tem. Každé dítě si odneslo balíček 
sladkostí a mohlo se s protagonisty 
vyfotografovat. Závěr roku jsme za-
končili soutěží v bowlingu. 

Samostatnou zmínku si zaslouží 
kroužek malých Soptíků a jeho ve-
doucí Jan Kertész s pomocníky; 
každé pondělí se děti v 16:00 hodin 
schází v hasičské zbrojnici a učí se 
to, co má každý hasič umět a přebí-
rají zkušenosti od svých vedoucích. 
Družstvo se již také zapojilo do sou-
těží a v září bylo na Bítouchovském 
nasávání družstvo mladších dětí tře-
tí. V závěru roku jsme uspořádali vá-
noční besídku, kde si děti pod stro-

mečkem rozdaly dárky a ochutnaly 
vánoční cukroví. 

Počíst si o dětech můžete na www.
soptici-bakovnj.webnode.cz.

Také nesmíme zapomenout na to, že 
v červenci jsme uspořádali na chatě 
v Drhlenách hasičský tábor, kterého 
se zúčastnilo 17 dětí; pro některé to 
byl vůbec první tábor. Počasí přálo 
a tak si děti pobyt v přírodě velmi 
užily.

Protože práce s dětmi není lehká 
a je velmi záslužná, tak si poděko-
vání zaslouží nejen vedoucí Soptíků, 
ale i všichni ti, kteří se starali o děti 

na táboře v Drhlenách a věnovali 
část své dovolené dětem. 

Nakonec je třeba také zmínit pravi-
delný úklid zbrojnice, úklid garáží 
a venkovních prostor, výrobu no-
vých vrat, plotu k sušáku na hadice, 
úprava a údržba chaty v Drhlenách 
a další a další aktivity hasičů.

Myslím si, že s čistým svědomím 
můžeme říci, že heslo, které je na na-
šem hasičském praporu „Bližnímu 
ku pomoci – vlasti ku prospěchu“ 
náš sbor naplňuje. 

Jaroslava Čermáková

KDO VYHRAJE?

Zimní měsíce jsou v tanečním sportu 
vždy ve znamení Mistrovství České 
republiky v latinsko – amerických 
a Mistrovství České republiky ve stan-
dardních tancích. Je to vrchol sezóny, 
ke kterému páry směřují maximální 
úsilí, co se týče přípravy na soutěž. 
Oproti běžným soutěžím, které páry 
absolvují během celého roku, výsle-
dek na mistrovství je v sezóně vždy 
ten nejdůležitější.

Na mistrovství se ale musíte kvalifiko-
vat. V republice jsou stovky tanečních 
párů různých věkových a výkonnost-
ních kategorií, které se podle těchto 

dvou kritérií kombinují. Pokud pat-
říte např. do věkové kategorie Junior 
II., můžete soutěžit ve výkonnostních 
třídách D, C, B. U dospělých jsou 
to kategorie D, C, B, A, M. Pro start 
na mistrovství musíte mít vytancova-
nou tu nejvyšší možnou výkonnostní 
třídu, tudíž už jen fakt, že se můžete 
zúčastnit mistrovství, vás katapultuje 
mezi ty nejlepší taneční páry v repub-
lice v dané věkové kategorii. Náš klub 
se v současnosti může pyšnit několi-
ka vynikajícími tanečními páry, které 
můžou bojovat o titul Mistr České re-
publiky díky skvělým trenérům a nad-
šení, které do tance dávají. 

Vít Domorád a Simona Tejcová na stupních vítězů MČR STT 2013

Richard Rambousek, Tereza Štěpánková, Adam Zítka a Anna Štučková s trenér-
kou Monikou Mihalíkovou

A teď trocha historie… Výsledky z MČR LAT a STT 2013:
LAT:
Adam Zítka a Anna Štučková  - JUN II. 15. místo
STT:
Adam Zítka a Anna Štučková  - JUN II. 13. místo
Vít Domorád a Simona Tejcová  - DOSPĚLÍ 15. místo
 - DO 21 LET 2. místo!
Tomáš Turek a Lenka Kopalová  - DOSPĚLÍ 42. místo

V letošním roce se MČR LAT neúčastnil žádný pár, ale na STT (22. 2. 2014, 
Praha Lucerna) se připravují opět 3 taneční páry ve 3 věkových kategoriích:
JUN I.  - Richard Rambousek a Tereza Štěpánková
MLÁDEŽ  - Adam Zítka a Anna Štučková
DOSPĚLÍ  - Vít Domorád a Simona Tejcová

Držte jim palce!

I nadále hledáme mladé talenty. 
Přijďte se podívat na náš trénink každé pondělí, středu či čtvrtek, kdy probíhají 
přípravky pro děti. Více informací najdete na www.tkrytmus.eu nebo na tele-
fonních číslech 724 189 146 (pí Řípová), 602 266 034 (Vít Domorád). 

Tým TK Rytmus
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ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

2. PLES RODIČŮ DĚTEM „SMÍME PROSIT?“

Už poněkolikáté jsme pro děti školou 
povinné, jejich rodiče a naše přízniv-
ce uspořádali v sobotu 8. února ples. 
Ale teprve podruhé se jmenuje Ples 
rodičů dětem aneb „Smíme prosit?“ 
a to ve spolupráci s TJ Sokol Bakov 
n. J. 

Náš ples je velmi netradiční, protože 
začíná již vpodvečer, aby si ho děti 
mohly užít co nejdéle. Letos jsme pro 
zpestření programu zařadili barman-
skou show studenta ISŠ Na Karmeli 
z Mladé Boleslavi, břišní tanečnice 
z boleslavské taneční školy Shareefa, 
předtančení tanečního páru T. Štěpán-
ková + R. Rambousek z TK Rytmus 

Bakov n. J., malé bakovské zumbis-
tky a oddíl capoeiry z TJ Sokol Ml. 
Boleslav. Děti ještě stihly bohatou 
tombolu a ve 21.30 hod. se s námi 
rozloučily. Pak už nastal „standart-
ní“ ples pro všechny tanečníky starší 
15 let. 

Všem dárcům předmětů do tomboly 
velmi děkujeme. Zvláštní pochvalu 
zaslouží maminky a babičky, které 
napletly ponožky a rukavice a naháč-
kovaly vtipné přívěsky na klíče a jiné 
drobnosti. Těšíme se příští plesovou 
sezonu na 3. Ples rodičů dětem. 

Rodiče a TJ Sokol Bakov n. J. 

ZÁPIS BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Své první velké setkání se školou 
zažívají předškoláci při zápisu do 1. 
třídy ZŠ. Letos jsme se na sebe těšili 
29. a 30. 1. A nejen my. Nemohl se 
dočkat také Ferda, Beruška, brouk 
Pytlík, koník, cvrček a šnek. Všich-
ni jsme se sešli ve školní jídelně, kde 
jsme se dozvěděli, že se Ferdovi ztra-
til jeho puntíkatý šátek. A Ferda bez 
šátku… no uznejte… to není Ferda, 
takže jsme mu hned nabídli pomoc 
při hledání. 

Cesta k získání části šátku vedla přes 
splnění několika úkolů: představení 
sebe a rodiny, matematické předsta-
vy, vyprávění pohádky, recitace bás-

ničky nebo zazpívání písničky, zvlád-
nutí barev a geometrických tvarů, 
dokreslování obrázků nebo hledání 
rozdílů. 

To vše jsme samozřejmě hravě zvlád-
li, získali část Ferdova šátku a naučili 
se o něm i krátkou básničku. Ferda 
byl moc rád, že našel svůj šátek, a tak 
nás odměnil několika dárky. 

Všichni se už těšíme na květnové 
Otrkadlo a 1. září se sejde nás 72 
novopečených prvňáčků ve třech prv-
ních třídách. 

Předškoláci+ učitelky z 1. st. ZŠ 

SNĚHU JSME SE DOČKALI

Velkou radost nám přinesl první sníh, 
na který jsme ve školce tak dlouho 
čekali. Konečně jsme si mohli užít sá-
něk, bobů, koulování, stavění sněhulá-
ků, klouzání a válení sněhových koulí. 

Na sníh jsme si ale museli počkat. 
S dětmi jsme si proto během celého 
ledna povídali o zimním počasí, zim-
ních sportech a činnostech. Sníh jsme 
dokonce přivolávali pradávnými za-
klínadly, která jsme si vymýšleli. Vy-
právěli jsme si příběhy o třech králích, 
kreslili a malovali jsme zimní krajinu, 
sněhuláky, šály, čepice a rukavice 
a mnohem více. Třídy se proměnily 
v ledová a sněhová království s vloč-
kami, „sněhem“, ledními medvědy 
a iglú. Seznamovali jsme se s kla-
sickými českými pohádkami, děti je 
zkoušely převyprávět nebo si je zahrát. 
Naučili jsme se nové básničky a pís-
ničky o zimě, o sněhových vločkách 
a sněhových radovánkách. 

Ve školce nás také navštívil kouzelník, 
se kterým si i některé děti vyzkouše-
ly opravdová kouzla. Mohli jsme ob-
divovat žonglování s míčky, s šátky, 
cvičení s obručemi a kouzla s kartami. 
Děti si mohly vyzkoušet, jak zvládly 
počítání a jednotlivá písmena, a nako-
nec jsme se i hodně zasmáli. 

Předškoláci se nejen tento měsíc při-
pravovali na svoji první velkou životní 

událost – na zápis do 1. třídy. Procvi-
čovali jsme i s menšími dětmi určová-
ní počátečních hlásek ve slovech, hráli 
jsme si s geometrickými tvary, určova-
li počty kostek, víček apod. Zkoušeli 
jsme se podepsat, zopakovali básnič-
ky, písničky a všechny další potřeb-
né dovednosti. Cvičili jsme poskoky 
na jedné noze, určování pravé a levé 
strany, kotouly, přeskoky lavičky atd. 

V lednu jsme se vypravili za pohádkou 
Ledové království do kina v Mnichově 
Hradišti, která nás zavedla do světa 
krásných princezen, zlých sil, princů 
a odvážných mladíků a sobů. Krásně 
jsme se zimně naladili. A jaké bylo 
naše překvapení, když jsme se objevili 
venku před kinem, a z nebe se začaly 
snášet letošní první sněhové vločky. 
A snad nebudou poslední!

Děti a učitelky z mateřské školy
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Z KULTURY A SPORTU

BACH MÁ NAROZENINY!

21. března 1685 se v německém Eise-
nachu narodil snad největší skladatel 
všech dob, Johann Sebastian Bach. 
My, mladí varhaníci z Pražské kon-
zervatoře, jsme se rozhodli si tuto 
významnou událost připomenout 
a přizvat Vás k oslavě. Jako prostře-
dek jsme samozřejmě zvolili hudbu 
a nejvhodnější pro uctění J. S. Bacha 
je nepochybně hudba varhanní. 
Pro náš koncert jsme ovšem nevybra-
li „jen“ hudbu samotného Bacha, ale 

uvedli jsme jeho tvorbu a osobnost 
do širšího kontextu. Představíme pro-
to také tvorbu jeho příbuzných, žáků 
i tvůrců pozdějších generací, kteří byli 
Bachem zásadně ovlivněni, ale také 
přistoupili k jeho odkazu tvůrčím způ-
sobem – jsou to zejména velcí skla-
datelé Felix Mendelssohn-Bartholdy 
a Franz Liszt. Programem Vás, poslu-
chače, provedeme i slovem a po kon-
certě bude umožněna komentovaná 
prohlídka varhan. 

Sedm varhaníků (Soňa Kružíková, 
Veronika Zemanová, Marie Sam-
ková, Alfred Habermann, Lukáš 
Dvořák, Milan Janoušek a já, místní 
Ondřej Valenta) bude díla od baroka 
po romantismus přednášet na krásné 
historické varhany kostela Povýšení 
sv. Kříže v Kosmonosích. Všichni 
studujeme varhanní hru na Pražské 
konzervatoři, ale zároveň působíme 
aktivně i mimo školu jako liturgičtí 
varhaníci, partneři sborů a orches-

trů, nebo také vystupujeme sólově. 
K nám se navíc přidá Eva Myslivco-
vá, která obohatí program skladbami 
pro příčnou flétnu. 

Koncert se uskuteční v kostele Po-
výšení sv. Kříže v Kosmonosích 
v pátek 21. března 2014 od 19 hodin. 
Těšíme se na Vás!

Ondřej Valenta

V sobotu 25. 1. se konal v Řevnicích 
ZHP dívek v národní házené a náš 
oddíl měl zastoupení ve všech kate-
goriích, jak mladší i starší žačky tak 
i dorostenky. 

Mladší žačky, které jako vedoucí 
družstvo přeboru jely na tuto akci 
s jasným cílem zvítězit a postoupit 
na Finále ZHP konané 5. 4. v Litví-
nově svůj úkol zvládly s přehledem. 
Postup si zajistily výhrou 12:5 nad 
celkem Března A. Poprvé od začát-
ku soubojů s tímto týmem bakovské 
žačky zvítězily větším rozdílem než 
o 1 gól a to hned takto suverénně. 
Všem patří velká pochvala za výkon 
a za poctivou zimní přípravu. 

Sestava: Hitriková, Kovářová, Van-
čurová, Brzobohatá, Kaplanová (2), 
Burianová (4), Balounová (6)

Starší žačky, s obdobným cílem jako 
mladší spoluhráčky jely pro postup 
na finále ZHP, které se bude konat 22. 

3. v Pustějově u Nového Jičína. Prv-
ním soupeřem jim bylo Březno, které 
bez vážnějších potíží porazily 16:10. 
Druhý zápas odehrály proti Spojům, 

kde v dramatické koncovce se ko-
nečný stav zastavil na skóre 14:12 
ve prospěch Bakova. Posledním sou-
peřem bylo družstvo Čakovic, které 

sdílí první příčku oblastního přeboru 
s našimi děvčaty a s kterým v pod-
zimní části Bakov prohrál. Bakovské 
hráčky, kterým k postupu stačila re-
míza, vlétly do zápasu s plným od-
hodláním urvat finále pro bakovské 
barvy. Skóre se dosti měnilo a většinu 
času jsme dotahovali 1gólové manko. 
Ke konci však díky silné podpoře ze 
střídačky hráčky předváděly tak do-
konalý výkon, že si vypracovaly dvou 
gólové vedení a výhru si pohlídaly. 
Konečný stav byl nakonec 15:14 pro 
Bakov. Stejně jako mladší žačky tedy 
i starší žákyně postupují do finále 
a budou bojovat o zlato s vítězi ostat-
ních krajů. 

Sestava: Chramostová, Hitriková, 
Kraušnerová, Kakasová, Žďánská, 
Kovářová, Burianová, Balounová, 
Křibská (6), Nitschová (21), Vaňko-
vá (15), Ďuračková (3), Bartoňová, 
Korelová

Luboš Pánek

HÁZENKÁŘKY A ZIMNÍ HALOVÝ POHÁR
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V neděli 26. ledna se zúčastnily chla-
pecké složky našeho oddílu Zimního 
halového poháru v Řevnicích. 

Největší úspěchy byly očekávány 
od týmu mladších žáků a ukázalo 
se, že toto očekávání není přehnané. 
Mladší žáci se na tento turnaj oprav-
du svědomitě připravovali celou zim-
ní přestávku. Ať už to byly tréninky, 
které měli dvakrát týdně, nebo jejich 
velice zodpovědný přístup k týmové 
hře, na turnaji jsme mohli pozorovat 
jejich velké zlepšení oproti podzi-
mu, díky kterému turnaj suverénně 
vyhráli. Prvním soupeřem byl zcela 
nový celek KNH Spoje Praha, od kte-
rého jsme nikdo nevěděli, co máme 
očekávat. Tento celek se bakovským 
nakonec podařilo porazit v poměru 
12:11. K druhému zápasu s domácím, 
řevnickým celkem nastupovali kluci 
s velkým respektem, protože celou 
podzimní část to byl velmi vyrovnaný 
soupeř. Obavy byly naštěstí zbytečné, 
bakovští bezpečně vyhráli 15:7 a tím 
si zajistili postup na Finále Zimního 

halového poháru, který se bude konat 
29. 3. ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. 

Zimního halového poháru v Řevni-
cích se také účastnil celek starších 
žáků a dorostenců. Starší žáci by měli 
také šanci na výhru i přes to, že je 
v současnosti tento tým z velké části 
doplněn mladšími žáky. Tým však byl 
oslaben o nemocného obránce, který 
jak jsme se mohli na poháru přesvěd-
čit je pro tým velkou oporou. Nebyl 
to však jediný důvod, proč skončilo 
družstvo až na čtvrtém místě. Zápa-
sy sehráli s týmy Čakovic – 12:20, se 
Spoji Praha – 9:16 a poté s domácími 
Řevnicemi – 10:16. 

Tým dorostenců odjel v plné sestavě, 
ale i přesto se mu nepovedlo turnaj 
zcela ovládnout. První zápas s tý-
mem Čakovic vypadal velice slibně, 
bakovští dlouhou dobu udržovali mi-
nimálně jednobrankový náskok, bo-
hužel v poslední vteřině byl faulován 
útočník čakovických, který z trestu 
vstřelil vyrovnávací branku a zápas 

tak skončil 9:9. S týmem Spojů si ba-
kovští poradili lépe a vyhráli s dvou-
brankovým náskokem 11:9. Domácí 
celek je již delší dobu pro naše hráče 
velmi těžkým soupeřem také proto, 
že většina řevnických je v dorostu 
posledním rokem a jsou tím pádem 
proti některým z našich hráčů starší 

o 3–4 roky, což je v tomto věku vel-
mi znatelný rozdíl. Zápas tak skončil 
naší prohrou s výsledkem 6:13. Ba-
kovští dorostenci tak s jednou výhrou 
a jednou remízou a jednou prohrou 
obsadili třetí místo. 

Alena Řeháková

MLADŠÍ ŽÁCI OPĚT BODOVALI!

DOROSTENCI Řevnice Bakov Čakovice Spoje Skóre b. poř.

Řevnice 13:6 14:12 19:11 46:29 6 1.

Bakov 6:13 9:9 11:10 26:32 3 3.

Čakovice 12:14 9:9 16:9 37:32 3 2.

Spoje 11:19 10:11 9:16 30:46 0 4.

STARŠÍ ŽÁCI Spoje Čakovice Bakov Řevnice Skóre b. poř.

Spoje 6:6 16:8 7:5 29:19 5 2.

Čakovice 6:6 20:12 11:6 37:24 5 1.

Bakov 8:16 12:20 10:16 30:52 0 4.

Řevnice 5:7 6:11 16:10 27:28 2 3.

MLADŠÍ ŽÁCI Řevnice Bakov Spoje Skóre b. poř.

Řevnice 7:15 12:17 19:32 0 3.

Bakov 15:7 12:11 27:18 4 1.

Spoje 17:12 11:12 28:24 2 2.

ŠACHY

Šachisté Sokola Bakov odcestova-
li 19. ledna na 6. kolo 2. české ligy 
na půdu dalšího nováčka ŠK Slavoj 
Litoměřice v komplikované sestavě, 
když ráno těsně před zápasem mu-
seli díky náhlé indispozici nahradit 
jednoho hráče. Po smolném průběhu 
právě na posledních 3. šachovnicích, 
kde se díky tomu měnily barvy fi-
gur, prohráli nejtěsnějším poměrem 
3,5:4,5 a klesli tak pouhý bod nad 
pásmo sestupu. 

V dalším kole 2. 2. přivítali do té 
doby druhý tým tabulky TJ Nerato-

vice, tentokrát ale oslabený absen-
cemi a podařilo se nad ním zvítězit 
5,5 : 2,5. Uvidíme, zda se tak podaři-
lo odčinit minulou prohru!?

25. 1. uspořádali svůj tradiční turnaj, 
18. ročník memoriálu J. Kříže a Z. 
Zdobiny “BAKOVSKÉ DVOJICE“, 
který se konal v sále Městského úřa-
du a sjelo se na něj tentokrát po loň-
ské rekordní účasti pouze polovina 
21 dvojic (42 hráčů). Nasazení po-
tvrdil a zvítězil pár Maršálek+Ďúran 
ze Zikudy Turnov, druzí byli pátí 
nasazení Jínová+Dalecký z Novo-
borského ŠK a třetí sedmí nasazení 
Štursa+Kopecký z ŠK Kralupy nad 
Vltavou. Domácí nejlépe umístění 
Záhorbenský+Richter se tentokrát 
museli spokojit až s osmým místem. 
Více podrobností včetně fotogale-
rie je na http://www. sachy -bakov. 
cz/?page_id=12. 

Jaroslav Záhorbenský

ŽÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM

Zveme všechny děti a mládež na 13. 
ročník Žákovského běhu Bakovem, 
který se uskuteční společně s Bakov-
ským půlmaratónem v tradičním ter-
mínu, tedy v sobotu 12. dubna 2014 
dopoledne, na bakovském náměstí. 
Ceny nejlepším závodníkům bude 
opět předávat bývalá úspěšná atletka, 
účastnice dvou olympiád, držitelka 
šesti medailí z mistrovství světa a Ev-
ropy, paní Helena Fuchsová. Tato vý-
borná běžkyně, která náš závod obo-
hacuje četnými sponzorskými dary, 
zavítá do Bakova již počtvrté. O dru-
hém hostu z řad známých sportovců 
vedeme jednání. Věříme, že bude hoj-
ná účast a budeme moci ocenit i jubi-
lejního tisícího závodníka. 

PROGRAM ZÁVODU:
7:30   přihlášky v divadelním  

sále Radnice
8:15   starší žáci a dorostenci 1500 m 

(1996–2001)

8:30   starší žákyně a dorostenky 
800 m (1996–2001)

8:45   žáčci 800 m (2005–2007)
9:00   žákyňky 600 m (2005–2007)
9:15   mladší žáci 1000 m  

(2002–2004)
9:30   mladší žákyně 600 m 

(2002–2004)
9:30   stupně vítězů
10:00   start Bakovského půlmaratónu
10. 05   předžáčci 300 m (2008–2013)
10:15   předžákyňky 200 m  

(2008–2013)
10. 30   štafeta 4x1 kolo 4x313 m 

(1999–2005)
10:40   stupně vítězů
11:05   cíl Bakovského půlmaratónu

Upozorňujeme všechny zájemce 
o start, že prezentace končí 30 minut 
před startem příslušné kategorie. Starší 
žáci a dorostenci, stejně tak starší žáky-
ně a dorostenky běží společně, ale vy-
hodnocena bude každá kategorie zvlášť 
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• Zájezd za poznáním
Klub turistů Kosmonosy uspořádá 
dne 3. května 2014 (sobota) zájezd 
autobusem: 
− Muzeum Keltů v Dobšicích
− Botanicus v Ostré
−  Historické centrum řemesel – 

Bylinné zahrady
Cena zájezdu: 210,- Kč  
(bez vstupného)
Informace a objednávka  
na tel. 605 711 249,  
Kosmonosy, Opolského 59

•  Klub turistů Kosmonosy se má 
za čím ohlížet

Víte, vážení čtenáři, které zajímavé 
seskupení v Kosmonosech má nej-
početnější členskou základnu? Pokud 
to nevíte, pak vězte, že je to Klub 
turistů Kosmonosy, který čítá přes 

1000 členů! Mezi ně patří herci, he-
rečky, zpěváci, úředníci, podnikatelé, 
doktoři, doktorky, atd. Ti jsou čestný-
mi a pasivními členy. Nosnou částí 
celoroční činností v roce 2013 byly 3 
autobusové zájezdy, jejichž cíle peč-
livě vybíráme se záměrem navštívit 
ta nejzajímavější místa naší repub-
liky. Mimo to, realizujeme poměrně 
bohatou paletu společenských aktivit. 
Na dětský den jsme pořádali v r. 2013 
zájezd autobusem pro děti do ZOO 
Liberec. Děti měly vstupné a dopravu 
zdarma a ještě dostaly dárky zdarma. 

Naším členům dáváme pravidelně 
zahrát písničky na přání k jejím na-
rozeninám do rádia Jizera – Signál. 
Jubilantům vždy zakoupíme dárky. 
Objednáváme si hudbu a kulturní 
programy na členskou výroční schů-
zi, která je se vším zdarma pro čle-

ny i oběd zdarma. Smuteční kytice 
kupujeme zesnulým členům a vždy 
se s nimi jdeme rozloučit do obřadní 
síně.

Sluší se poděkovat našim 160 spon-
zorům, kteří nás podporují v naší čin-
nosti. 

Pravidelně se staráme o 3 vývěsní 
skříňky. Jedna je umístěna u kosmo-
noské sokolovny, druhá ve Stakorské 
ulici v Kosmonosech a třetí na Lo-
meňáku, naproti je Pekařství Pane 
v Mladé Boleslavi, kde se dozvíte vše 
o našich akcích. Do budoucna plánu-
jeme řadu dalších zajímavých turis-
tických, kulturních a společenských 
akcí, ke kterým bychom rádi pozvali 
ostatní občany. V roce 2013 zpíval 
a hrál na členské výroční schůzi zpě-
vák, herec, Josef ZÍMA, Mladobo-

leslavský žesťový soubor, muzikant 
p. Pavel Bureš. 

Členské roční příspěvky v našem klu-
bu činí pouhých 20,- Kč, u dětí, mlá-
deže do 18 let jen 10,- Kč. 

Prostřednictvím Bakovských novin 
bych chtěl pozvat co nejvíce občanů 
do našich řad. Na cesty, za zdravím 
a poznáním krás naší vlasti po kultur-
ních a společenských akcích. Jsme 
dobrá parta a prožijete s námi hodně 
zábavy a legrace! Občas máme slevy 
a některé naše akce jsou pro členy 
zdarma. Více informací získáte na tel. 
čísle 605711249. 

Předem Vám děkujeme a těšíme se 
na Vás!

Viktor Velich ml., 
předseda klubu turistů Kosmonosy

KLUB TURISTŮ KOSMONOSY

ROZPIS ZÁPASŮ SK BAKOV

1. B TŘÍDA - A MUŽSTVO - JARO 2014

SK Bakov n. J. Pšovka Mělník 22. 03. 15:00 SO sraz - 14:00 h

Dolnobousovský SK SK Bakov n. J. 30. 03. 15:00 NE odjezd - 13:30 h

SK Bakov n. J. Dynamo Nelahozeves 05. 04. 16:30 SO sraz - 15:30 h

FK Kralupy SK Bakov n. J. 13. 04. 16:30 NE odjezd - 14:00 h

SK Bakov n. J. SK Byšice 19. 04. 17:00 SO sraz - 16:00 h

FC Horky SK Bakov n. J. 26. 04. 17:00 SO odjezd - 15:30 h

SK Bakov n. J. SK Labský Kostelec 03. 05. 17:00 SO sraz - 16:00 h

FC Mělník SK Bakov n. J. 10. 05. 17:00 SO odjezd - 14:45 h

SK Bakov n. J. SK Lužec n. L. 17. 05. 17:00 SO sraz - 16:00 h

SK Bakov n. J. Sokol Pěčice 24. 05. 17:00 SO sraz - 16:00 h

SK Řepín SK Bakov n. J. 01. 06. 17:00 NE odjezd - 15:00 h

SK Bakov n. J. SK Bělá p. B. 07. 06. 17:00 SO sraz - 16:00 h

FK Vysoká SK Bakov n. J. 15. 06. 17:00 NE odjezd - 15:00 h

OS MB - B MUŽSTVO - JARO 2014

SK Bakov n. J. "B" DBSK "B" 06. 04. 16:30 NE sraz - 15:30 h

SK OBRUBY SK Bakov n. J. "B" 13. 04. 14:00 NE odjezd - 12:45 h

SK Bakov n. J. "B" SK Strašnov 20. 04. 17:00 NE sraz - 16:00 h

SK Klášter SK Bakov n. J. "B" 27. 04. 14:00 NE odjezd - 12:45 h

SK Bakov n. J. "B" SKP MB 04. 05. 17:00 NE sraz - 16:00 h

Sokol Nová Ves SK Bakov n. J. "B" 11. 05. 14:00 NE odjezd - 12:45 h

SK Bakov n. J. "B" SK Krnsko "B" 18. 05. 17:00 NE sraz - 16:00 h

SK Bakov n. J. "B" MSK "B" 25. 05. 17:00 NE sraz - 16:00 h

SK Jivina SK Bakov n. J. "B" 31. 05. 17:00 SO odjezd - 15:45 h

SK Bakov n. J. "B" SK Sporting MB 08. 06. 17:00 NE sraz - 16:00 h

SK DOUBRAVA "A" SK Bakov n. J. "B" 14. 06. 17:00 SO odjezd - 15:30 h

OP MB - DOROST - JARO 2014

TJ Čechie Čejetice SK Bakov n. J. 23. 03. 10:30 NE odjezd: 09:15 h

SK Bakov n. J. SK Řepov 30. 03. 11:00 NE sraz: 10:00 h

SK Bakov n. J. - volno 06. 04. 10:30 NE

SK Bakov n. J. SK Pěčice 13. 04. 11:00 NE sraz: 10:00 h

SK Jivina SK Bakov n. J. 20. 04. 10:30 NE odjezd: 09:15 h

(1996–1998 a 1999–2001). Předškolní 
dívky a chlapci mají také dvě katego-
rie (2008–2009 a 2010–2013). Zájem-
ci o štafetový běh si vytvoří čtveřice. 

V každé čtveřici musí být minimálně 
dvě dívky. Ve štafetách máme 3 věko-
vé kategorie (1999–2001, 2002–2004 
a 2005–2007). Rozhodující pro zařazení 

do příslušné kategorie je věk nejstarší-
ho člena štafety. Pro nejlepší závodníky 
jsou připraveny věcné ceny, diplomy, 
medaile a sponzorské dary. 

http://behbakovem.webnode.cz/

Za ŠSK při ZŠ Bakov n. J., 
Mgr. Luboš Brodský

SK Bakov n. J. TJ K. Vrutice 27. 04. 11:00 NE sraz: 10:00 h

SKP MB SK Bakov n. J. 01. 05. 10:15 ČT odjezd: 09:15 h

SK DOUBRAVA SK Bakov n. J. 04. 05. 10:30 NE odjezd: 09:15 h

SK Bakov n. J. SK Chotětov 08. 05. 11:00 ČT sraz: 10:00 h

SK Bakov n. J. DBSK 11. 05. 11:00 NE sraz: 10:00 h

FK Dobrovice SK Bakov n. J. 18. 05. 10:30 NE odjezd: 09:15 h

Sokol Březno SK Bakov n. J. 25. 05. 10:30 NE odjezd: 09:15 h

SK Bakov n. J. SK Rejšice 01. 06. 11:00 NE sraz: 10:00 h

SK PŘEDMĚŘICE SK Bakov n. J. 08. 06. 10:30 NE odjezd: 09:00 h

SK Bakov n. J. SK Skalsko 15. 06. 11:00 NE sraz: 10:00 h

1. A TŘÍDA - STARŠÍ ŽÁCI JARO 2014

SK Bakov n. J. - volno 22. 03. 10:00 SO

SK Bakov n. J. P. Mělník 30. 03. 09:00 NE

SKP Boleslav SK Bakov n. J. 06. 04. 11:00 NE

SK Bakov n. J. Kosmonosy 13. 04. 09:00 NE

V. Borek SK Bakov n. J. 20. 04. 10:00 NE

SK Bakov n. J. Bělá 27. 04. 09:00 NE

FC Mělník SK Bakov n. J. 03. 05. 10:00 SO možnost změny

SK Bakov n. J. Mšeno 11. 05. 09:00 NE

Benátky SK Bakov n. J. 17. 05. 09:30 SO

Dobrovice SK Bakov n. J. 24. 05. 10:00 SO

SK Bakov n. J. Libiš 01. 06. 09:00 NE

OP MB - 7+1 MLADŠÍ ŽÁCI - JARO 2014

SK Skalsko SK Bakov n. J. 06. 04. 08:30 NE

SK Bakov n. J. SKP MB 12. 04. 10:00 SO

SOKOL Nová Ves SK Bakov n. J. 20. 04. 10:00 NE

SK Bakov n. J. SK Luštěnice 26. 04. 10:00 SO

FK MB SK Bakov n. J. 03. 05. 10:00 SO

SK Bakov n. J. SK Žerčice 10. 05. 10:00 SO

FK Dobrovice SK Bakov n. J. 18. 05. 08:30 NE

SK Bakov n. J. Sporting MB 24. 05. 10:00 SO

SK Benátky n. J. SK Bakov n. J. 31. 05. 11:00 SO
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Vychází jako měsíčník v nákladu 1900 ks, zdarma, dne 24. 2. 2014. Příští vydání 24. 3. 2014, uzávěrka příspěvků 9. 3. 2014.

INZERCE

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává 
slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant – žíhaný, 
 černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří: 15–20 týdnů. Cena 149–185,- Kč/ ks 

dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční v úterý 18. března 2014,  

Bakov n. J. u vlak. zastávky Bakov-město ve 12:35 hod. 
 

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena 20–30 Kč/ks
Případné bližší informace: Po–Pá 9:00–16:00 hod., 

tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840


