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Slovo starosty
Vážení občané,
všechno jednou končí a za-
se začíná. S tímto „jevem“ 
se potkáváme v našem kaž-
dodenním životě. 

O něčem se mluví více, o ji-
ném méně, něco bereme ja-
ko samozřejmost, jiné nás 
ovlivní mnohem více a žá-
dá si naše zamyšlení a reak-
ci. Dochází ke změně stáva-
jícího na nové.

K jedné výrazné personál-
ní změně dojde v průběhu 
měsíce září na našem měst-
ském úřadě. Vedoucí úřadu, 
resp. tajemnice městského 
úřadu Mgr.  Lenka  Kouc-
ká kývla na jinou nabídku 
a odchází z důvodu požeh-
naného stavu na mateřskou 
dovolenou. 

O novém tajemníkovi se 
dočtete více v samostat-
ném článku tohoto zpravo-
daje, nicméně já bych rád 
na tomto místě a při této 
příležitosti paní tajemnici 
poděkoval.

Milá paní tajemnice, jmé-
nem svým a jménem měs-
ta Bakov nad Jizerou Vám 
děkuji za dlouholetou, pří-
nosnou, efektivní i nároč-
nou práci pro město Bakov 
nad Jizerou a jeho obča-
ny, stejně tak pro Městský 
úřad v Bakově nad Jizerou 
a jeho zaměstnance. Děkuji 
za Váš profesionální, pozi-
tivní a optimistický přístup 
a za týmovou spolupráci 
v oblasti přenesené a samo-
statné působnosti, resp. ve-
řejného sektoru.

Přeji Vám v roli maminky 
hodně štěstí, zdraví a spo-
kojenosti celé rodině, ať 
si mateřství užijete plnými 
doušky, neb to je to nej-
krásnější co život přináší. 
Miminku pak navíc skvělé 
rodiče.

Lenko díky!!!

RaDiM ŠiMáně,  

StaROSta MěSta

BaKOVSKO
—▶ městský úřad informuje

Ve městě se můžete potkat s novými technickými pracovníky. Město totiž spolupracuje s úřadem práce v organizování veřejné služby. 

V letošním roce došlo ke změnám zákona o pomoci v hmotné nouzi. U nezaměstnaných se nově zohledňuje snaha o zvýšení příjmu vlastní 
prací. Tzv. veřejná služba je vykonávána osobami v hmotné nouzi a osobami vedenými v evidenci uchazečů o zaměstnání.  

To má vliv na stanovení částky na živobytí a výše opakovaných dávek. Smlouva byla uzavřena ve snaze pomoci bakovským občanům,  
aby měli možnost vykonávat tuto službu ve svém městě.

V současné době dochází k výkonu veřejné služby čtyři osoby a jsou jim přidělovány manuální úkoly týkající se udržování čistoty veřejných 
prostranství. Ke konci roku dojde k vyhodnocení přínosu pro město a případnému pokračování ve spolupráci. 

LenKa KOucKá, taJeMnice

Město spolupracuje s úřadem práce
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Vážení občané,

prázdniny i dovolené zůstaly ve vzpomínkách, a že nadchází 
období podzimu, nám připomene příroda. Vydává své plody, 
začíná se oblékat do těch nejkrásnějších barev a pomalu se chystá 
na sněhovou pokrývku. Lidé by si z ní měli vzít příklad. Snad prá-
vě proto, že se člověk od přírody tak vzdálil, podceňuje mnohá 
nebezpečí. O tom konečně vypovídají statistiky. Nejvyšší počet 
požárů má na svědomí neutěšený stav spalinových cest. Ten, 
kdo neprovedl revizní prohlídku a vyčištění komína, nemůže při 
pojistné události počítat ani s odškodněním od pojišťovny. Proto 
k Vám domů raději pozvěte kominíčka. Jeho saze do domu přine-
sou štěstí i jistotu.

Stejně nebezpečné je pálení trávy i ostatních porostů v sou-
vislých plochách, které je zákonem č. 133/1985 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů zakázáno. Podle uvedeného zákona fyzická 
osoba nesmí provádět plošné vypalování porostů. Nesmí tak činit 
ani právnické nebo podnikající fyzické osoby. Takové osobě hrozí 
pokuta do 500 000 Kč. Pokud se k tomuto činu rozhodne fyzická 
osoba, dopouští se přestupku dle zákona o požární ochraně 
a hrozí jí pokuta do 25 000 Kč. Kontrolované spalování se smí 
provádět pouze tehdy, pokud se předem nahlásí příslušnému ha-
sičskému záchrannému sboru kraje. Zároveň je však nutné postu-
povat v souladu s dalšími zákony. Například zákonem o ovzduší, 
zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obce. 

Prevence požárů

Městský úřad bude mít 
nového tajemníka

Jak jste jistě zaznamenali, v měsíci 
květnu bylo vypsáno výběrové ří-
zení, ve kterém jsme hledali novou 
nebo nového vedoucího úřadu. 

Do výběrového řízení se přihlásilo 
celkem pět uchazečů. Z toho byli 
dva muži a tři ženy. Hodnotící ko-
mise byla také pětičlenná a po pro-
vedených ústních pohovorech se 
shodla na tom, že nejvíce vyhovují-
cím uchazečem je ing. Petr Podráb-
ský. Ze své profesní praxe má zku-
šenosti s veřejnou správou, a to jak 
s komunální politikou, tak s vede-

ním úřadu. Věříme, že veškeré nabyté znalosti zúročí právě u nás, 
na Městském úřadě Bakov nad Jizerou. V současné době je zažádá-
no na Krajském úřadě Středočeského kraje o souhlas s jeho jmeno-
váním do funkce, aby mohl být ve druhé polovině září jmenován 
novým tajemníkem. 

novému kolegovi přeji, ať se mu v našem městě líbí a práce tajem-
níka ho naplňuje.

LenKa KOucKá, taJeMnice

Jistě nezaškodí opětovně uveřejnit i důležitá čísla, která Vám 
mohou v případě nouze pomoci.
Tísňové volání SOS   112 (číslo je univerzální pro po-
licii, hasiče a záchrannou službu). Při použití tohoto čísla musíte 
sdělit město, ze kterého voláte. 
Policie ČR   158
Policie ČR Mnich. Hradiště   974 877 711, 602 264 083
Městská policie Bakov n. J  724 933 100 
V případě nepřítomnosti strážníků prosím volejte Policii ČR.
Záchranná služba   155 
Hasiči   150
Hasiči – včely, vosy   950 861 200 

Poruchy – voda   326 721 507, 326 376 130, 
603 245 533 
Poruchy – elektrika   840 850 860
Poruchy – plyn   1239 - celorepublikové 
   840 113 355 zákaznická linka 
(plyn od RWE)

Poruchy – topení v DPS   721 463 745 pan Wollman

Rovněž je důležité vědět, že v každém objektu města (kromě 
obytných domů) je lékárnička první pomoci, označená křížkem. 
Ve Volnočasovém areálu a v Informačním centru jsou i přenosné 
lékárničky. Rovněž jsou zde vyvěšena důležitá telefonní čísla. 

Linka bezpečí (děti do 26 let)   116 111 (zdarma 24 hodin)
Linka pro seniory   800 200 007 (zdarma 24 hodin)
linkasenioru@elpida.cz
Tyto linky zaručují anonymitu a jsou určeny pro všechny, kdo 
potřebují pomoci v jakýchkoli životních situacích. 

Úřady:
Městský úřad Bakov n. J.   326 214 030 (ústředna)
Mimo úřední hodiny Vám pomohou při poruchách nebo jiných 
situacích na výše uvedených číslech. 
Magistrát Mladá Boleslav   326 715 111 (ústředna)
Městský úřad Mn. Hradiště   326 776 611 (ústředna)
Městský úřad Kosmonosy   326 722 735 (ústředna)

Pojišťovny: 
Česká pojišťovna   241 114 114
Kooperativa   957 105 105
Generali   244 188 188
ČSOB   466 100 777
Uniqa   488 125 125
Allianz   241 170 000

Při nahlášení škody na pojišťovně, si vždy připravte číslo pojistné 
smlouvy. Pojistné události týkající se města (škody na majetku, 
škody způsobené třetím osobám) řeší odbor správy majetku na te-
lefonu: 326 214 024. 

Hasičům přeji, aby je ochraňoval jejich patron svatý Florián. Nám 
všem zase přeji, abychom uvedená čísla potřebovali co nejméně. 
Hezký podzim přeje

Jana HePPneROVá  

ODBOR SPRáVy MaJetKu MěSta
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—▶ životní prostředí

nejen o kopci nad Studénkou
Ve svém ornitologickém ro-
ku mám řadu zastávek, kam 
se opravdu těším. Kopec 
nad Studénkou se zvlně-
nou silnicí je jednou z nich. 
na jaře tudy jen proběh-
nu, abych spočítal slavíky 
ale na konci léta, to času 
nelituji. táhnou tudy ptá-
ci k jihu po jeho křovitých 
terasách, kvete tu všechno 
možné a voní ještě víc. Je 
odtud vidět do daleka. Jde 
o jedno z nejhezčích míst 
mojí oblasti táhnoucí se 
od Humprechtu k Jizeře.

Když podél silnice začnou 
černat bezinky, ta jejich vů-
ně je neskutečná! Jsou plné 
šťávy a ptačích křídel a taky 
hlasů. Hosté se většinou ale 
nezdrží a během noci po-
poletí dál. 

Slunce nahřívá asfalt 
do lepkava, léto je kolem 
dokola. Šlo by vystoupat 
na Babu a nechat se obla-
žit lesem. Krásný je nemé-
ně. Zůstanu ale na svahu, 
než se mi slavíci nachyta-
jí. Podělím je o lehoučké 

kroužky, pustím a myšlen-
ky pošlu s nimi. na cestu, 
k odlétání. uteče pokaždé 
slavičí sezóna a člověk ne-
tuší, kolik jich ještě bude. 

a přestože se dostávám vý-
zkumem na mnoho míst 
republiky, tady je nejlíp. 
V území před (Českým) 
rájem, kde to znám dopo-
drobna. a kdyby mne to 
na svazích omrzelo, vydám 
se dolů do bažantnice oku-
sit prostředí jiné. anebo 
trenčínem na soutok Kněž-

mostky s Jizerou, soutoky 
proudů mám nesmírně rád. 
Lépe by o nich jistě vypo-
věděl Luděk Munzar, když 
s Bedřichem Ludvíkem sou-
toky i prameny navštěvo-
vali pro televizní seriál. ale 
i já vidím ono zanikání. té 
slabší z řek, říček či poto-
ků. tady přichází o jméno, 
tady se končí. 

a každá z těch posil nád-
herné Jizery je jiná. někte-
rá lesní a tichá, jiná zurči-
vá z kopců, jedna s vodou 

víc ohřátou a druhá chlad-
ná. Čistší i špinavější, tolik 
jich je! 

a dokonce některé beze-
jmenné, droboučké a nená-
padné. ale i ty mají co říct 
veliké řece, i ony se nako-
nec vylévají. 

Je tady krásně u nás, oby-
čejně, ale ve vůni. Voní to 
domovinou. a to je přec na-
de všechno!

PaVeL KVeReK

—▶ městská pol ic ie

Jednou z věcí, která nás 
v Bakově nad Jizerou pá-
lí, je parkování vozidel. 
nejen občané z jiných ob-
cí, ale i bakovští často ne-
dodržují zákonné nor-
my při parkování vozidel. 
Od začátku letošního ro-
ku do konce měsíce čer-

vence museli strážníci ře-
šit celkem 235 dopravních 
přestupků. na špatně par-
kující vozidla pak stráž-
níci vypsali 190 předvo-
lánek pro nepřítomného 
řidiče a na blokových po-
kutách vybrali 28.600,-Kč. 
Při několika bezpečnost-

ních akcích spojených s ra-
darovým měřením rychlosti 
bylo zjištěno 34 přestup-
ků, na pokutách vybráno 
14.500,-Kč a 13 řidičů bylo 
oznámeno na odbor dopra-
vy Magistrátu města Mladá 
Boleslav. Kontrola dodržo-
vání zásad parkování není 
však jedinou činností, kte-
rou se strážníci zabývají. 
Ve spolupráci s komisí pro 
bezpečnost a veřejný pořá-
dek se strážníci spolupodílí 
na návrzích úprav doprav-
ního značení. V letošním 
roce bylo například reali-

zováno umístění nových 
zrcadel v Brigádnické uli-
ci, na Horkách, výměna zr-
cadla v Pražské ulici a in-
stalace zrcadla na Rečkově. 
Dále byla zjednosměrněna 
komunikace na trenčíně 
v ulici Ku Splávku, kde se 
tímto zlepší situace při par-
kování a průjezdu vozidel. 
Zde by ještě, na návrh jed-
noho z radních, mělo být 
instalováno značení, umož-
ňující jízdu cyklistů v pro-
tisměru. Podařilo se umístit 
dopravní značení, zame-
zující parkování kamionů 

a nákladních vozidel nad 
3,5t před hlavním vstupem 
do Volnočasového areá-
lu. V ulici Smetanova pak 
často docházelo k poško-
zování chodníku a jedno-
ho z domů našich občanů, 
a tak zde bylo instalováno 
dopravní značení, zakazu-
jící vjezd vozidel nad 7,5 t 
mezi ulicí Husova a tyršo-
va. Dále pak strážníci po-
dávají návrhy na výměnu 
poškozených dopravních 
značek.

aLeŠ KOnýVKa, řeDiteL MP

Městská pol ic ie a doprava
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—▶ městská knihovna

Pravidelnými návštěvníky 
naší knihovny byli v minu-
lém školním roce prvňáč-
ci naší základní školy, pro 
které jsme připravili hned 9 
besed doplněných tvůrčími 
dílnami.

20. června však nastal pro 
malé žáčky zvláště důleži-
tý den: za to, že se naučili 

číst, byli „oficiálně“ pasová-
ni na rytíře řádu čtenářské-
ho. Počasí nám tentokrát 
přálo, tak jsme mohli slav-
nost za účasti pana starosty, 
paní tajemnice a ředitelky 
základní školy uskutečnit 
na zahrádce u knihovny. 
Samotné pasování provedl 
pohádkový rytíř v podání 
pana Michala carsky.

na památku obdržely dě-
ti šerpu, pasovací listinu 
a knížku Lapálie v Lampá-
lii od Martina Šinkovského, 
kterou naše knihovna získala 
z projektu 

Knížka pro prvňáčka, jejímž 
garantem je Svaz knihovní-
ků a informačních pracovní-
ků ČR. Díky evě chládkové, 
která každého malého nosi-
tele řádu s rytířem vyfotila, 
mají malí čtenáři na tuto udá-
lost i hezkou památku. 

na nový školní rok jsme 
opět pro naše dětské ná-
vštěvníky připravili rozmani-
té akce. těšíme se na jejich 
návštěvy v knihovně. 

t. DVOřáKOVá, VeDOucí MěK

Pasování prvňáčků

nevím, jestli si vybavuje-
te počasí těsně před so-
botou 12. srpna, na kterou 
jsme si naplánovali diva-

dlo pod širým nebem. Li-
lo. Soustavně. a v den ko-
nání a největších příprav 
se nad zříceninou neustále 

točily černé mraky. a tak 
nás počasí letos opět, již 
po několikáté, znervózni-
lo. (evidentně má na to le-
tos talent.)

ale přesně ve chvíli, kdy 
divadlo začalo, se nebe 
rozjasnilo a to tak, že byla 
naprosto čistá modrá ob-
loha bez mráčků a jasné 
slunce. až k neuvěření…

Divadlo jsme zařadili 
po loňském úspěchu ob-
dobné akce již podruhé. 
tentokrát bylo možné si 
vybrat ze dvou představe-
ní, ale byli i tací, kteří si 
nenechali ujít obě.

První z nich, odpolední, 
s názvem Škola Malého 
stromu, bylo určené všem 
divákům od šesti let výše. 
Slavná literární předloha 
byla mistrovsky ztvárně-
na pro divadlo duem Duš-

ková - Bílková, známými 
herečkami pražského Di-
vadla Kampa. Malého in-
diána vychovává babička 
s dědou a předávají mu 
svou moudrost. učí ho lás-
ce k přírodě, úctě k sobě 
samému i druhým a živo-
tu v pravdě. Hra, z mého 
pohledu, s hlubokým po-
selstvím napříč všemi ge-
neracemi, jakoby ukazova-
la na návrat k původním 
a nadčasovým lidským 
hodnotám, které mají dnes 
možná větší význam, než 
kdy předtím. Představení 
bylo místy velmi vtipné, 
jindy jemné a citlivé. chví-
lemi bylo dokonce natolik 
emotivní, že zřejmě nezů-
stalo doslova „jedno oko 
suché“. Když jsem pak 
v slzách dojetí našla i obě 
herečky v zákulisí, měla 
jsem pocit, že se tu dnes 
odehrálo něco mimořád-
ného…

Večerní komedii, tentokrát 
Duchaření, představil již 
tradičně bakovský ochot-
nický spolek DS tyl. a jako 
vždy bravurně. S velikým 
nasazením, ironií, mistrov-
skou a velice vtipnou im-
provizací. Představení bylo 
velmi příjemným odlehče-
ním, a i přesto místy půso-
bilo tajemně až mysticky. 
Moje děti mi po tomto před-
stavení řekly… „Mami, za-
čneme chodit do divadla!“ 
V podstatě mi to oznámily. 
a mám pocit, že tím vlastně 
bylo řečeno vše. (Děti jsou 
totiž velmi náročnými divá-
ky.) Prostě a jednoznačně, 
kdo umí, ten umí…
Pokud jste Divadelní den 
navštívili, věříme, že se líbil 
a že se třeba příště potká-
me na nějaké obdobné akci 
na Zvířeticích.

Za týM tic ZVířetice

LenKa JeníČKOVá

—▶ tur is t ické informační centrum

Divadelní den na Zvířet ic ích

Foto: Eva Chládková
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Hradozámecká noc  
na Zvířeticích

V sobotu 26. srpna proběhla již třetí Hradozámecká noc 
pořádaná tic Zvířetice. na jedinečnou noční akci dorazilo 
přibližně padesát platících návštěvníků. Připraveny pro ně 
byly čtyři termíny prohlídek od půl desáté až do jedenác-
ti hodin. Okruh prohlídek zakončil akustický koncert lout-
nisty Přemysla Vacka.

KatKa SMutná, týM tic

Foto: Tomáš Trochimovič

Jako všechna školská zařízení, tak i na-
še  mateřská  škola,  čtvrtého  září  opět 
ožila návratem dětí z prázdnin a školní 
rok 2017/2018 se naplno rozběhl.

Rádi bychom vás po celý školní rok infor-
movali prostřednictvím tohoto měsíčníku 
nejen o dění v našem předškolním zaříze-
ní, ale letos zejména o jeho historii, vzdě-
lávacím programu, podmínkách, které pro 
vzdělávání dětí vytváříme a o tradicích, kte-
ré považujeme za velmi vhodný prostředek 
výchovy. chceme vás seznámit s možnost-
mi, které mají ke svému rozvoji děti se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami, s pod-
mínkami, které vytváříme pro děti dvou až 
tříleté apod. 

V dnešním čísle Bakovska se dočtete něco 
o historii naší mateřské školy a také vás se-
známíme s jejím školním vzdělávacím pro-
gramem. 

Potřeba existence mateřské školy v našem 
městě vyvstala již ve 30. letech minulého 
století. Bakovské ženy zaměstnané v místní 
rákosové výrobě by mateřskou školu rády 
přivítaly. tento záměr se podařilo uskuteč-
nit až po 2. světové válce. Mateřská škola 
byla otevřena 1. 11. 1945 v domě č. p. 482 
ve Fügnerově ulici. Provoz probíhal v jed-
né místnosti. Od 50. let 20. století byly tří-
dy umístěny ve vile č.p. 311 v Palackého 
ulici. Část této budovy sloužila pro potřeby 
mateřské školy až do roku 2009. V 80. le-

tech 20. století byla započata výstavba nové 
mateřské školy v Palackého ulici č. p. 978 
za podstatné pomoci místních obyvatel 
a spolků. K tomuto účelu byl využit poze-
mek v těsném sousedství již zmiňované vi-
ly. nově vybudovaná MŠ byla slavnostně 
otevřena 1. září 1983. 

V letech 2008 – 2010 prošla škola rozsáh-
lou rekonstrukcí. na jaře roku 2009 byla 
s využitím vlastních finančních prostřed-
ků města dokončena nástavba pavilonu 
„B“. V létě roku 2009 byla schválena dota-
ce ve výši 21 858 683,- Kč z Regionálního 
operačního programu Střední Čechy na re-
alizaci projektu „Rozšíření a zkvalitně-
ní výuky v MŠ Bakov nad Jizerou“. cílem 
tohoto projektu bylo zbudování nástavby 
dvou pavilonů naší MŠ (pavilonu „a + hos-
podářského pavilonu), navýšení kapacity 
zařízení, zkvalitnění výuky ve všech ob-
lastech předškolního vzdělávání, zavede-
ní moderních technologií do výuky, ob-
nova vybavení zahrady. celý tento projekt 
byl ukončen slavnostním otevřením no-
vých a zmodernizovaných prostor v lé-
tě 2010. V roce 2015 získal náš zřizovatel 
další finanční prostředky na projekt „Sní-
žení energetické náročnosti budovy MŠ“. 
V rámci této dotace bylo provedeno za-
teplení všech budov a celá mateřská škola 
se díky nové barevné fasádě vesele rozzá-
řila. V roce 2016 proběhly podstatné úpra-
vy školní zahrady, a tím byla završena mo-
dernizace naší mateřské školy.

—▶ školská zař ízení

naše mateřská škola  
na prahu školního roku 
2017/2018
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Všechny významné události jsou každý 
školní rok zaznamenávány do pamětní kni-
hy. tato kniha, která vypovídá o rozvoji 
a životě mateřské školy v Bakově nad Jize-
rou od roku 1945, je pro nás vzácným do-
kumentem.

Školní vzdělávací program, podle které-
ho jsou u nás děti vzdělávány, jsme nazvali 
„Hrou společně za poznáním“. Proč prá-
vě tento název? Hra – je pro dítě předškol-
ního věku nejpřirozenější a nečastější akti-
vitou, přináší uspokojení, hrou získává dítě 
zkušenosti, hrou se učí, hra mu pomáhá za-
pomenout na problémy, nebo naopak se 
s některými vyrovnat. nejdůležitější pod-
mínkou samotné hry je svoboda a možnost 
volby. Hra tvořivě odráží skutečnost. Děti 
ve hře opakují všechno důležité, co zaži-
ly, promítají do ní prvotní poznatky o so-
bě i první vlastní sociální zkušenosti. Hra je 
specifická potřeba dítěte a její uspokojová-
ní má trvalou hodnotu pro rozvoj osobnos-
ti dítěte. Hra je krásnou přípravou na do-
spělý život.

Slovo společně v názvu našeho školního 
vzdělávacího programu odráží nejen spolu-
práci s rodinami jednotlivých dětí, ale také 
jednu s forem učení - vzdělávání ve smíše-
ných třídách. toto uskupení je dětem před-
školního věku nejpřirozenější. Velkým kla-
dem je skutečnost, že dítě může v takové 
třídě pobývat se svými sourozenci, popří-
padě s již známými staršími nebo mladšími 
kamarády. Dnešní děti žijí a rostou do spo-
lečnosti, která je postavena na odlišných 
principech než společnost jejich rodičů 
a prarodičů. K plnohodnotnému životu bu-
dou potřebovat umět se a chtít se učit přijí-
mat změnu, řešit problémy, rozhodovat se, 
domluvit se s vrstevníky i s lidmi ostatních 
věkových skupin ostatními věkovými sku-
pinami. Smyslem věkově smíšených skupin 
je vytvořit dětem mnohem větší prostor pro 
spolupráci. Děti se tak učí navzájem způso-
bem, který nemohou nahradit ani učitelé, 

ani rodiče. Protože si jsou děti ve svém my-
šlení, pocitech, řeči a představivosti mno-
hem blíže než dospělí, mohou si předávat 
poznatky a zkušenosti znatelně jednoduše-
ji. Mladší děti se učí lépe od starších kama-
rádů, než od dospělých. Zavedená pravi-
dla skupinového soužití přijímají děti lépe, 
když je po nich nevyžadují pouze dospě-
lí, ale jsou-li v tomto vzorem i starší děti. 
Do her rozehraných staršími dětmi se mlad-
ší děti bez obtíží zapojí. učitelky v naší ma-
teřské škole nepochybují o potřebě věkově 
smíšených skupin, umí s takovou skupinou 
pracovat, rozvíjet ji a zároveň i sebe sama. 

Důraz klademe na kooperativní učení, kde 
mají děti možnost spolupracovat, učit se 
ve dvojicích, ve skupinách, řešit společně 
problémy, rozdělovat si role a úkoly, ko-
munikovat, pomáhat si, vzájemně se učit 
a vytvářet společná pravidla. Rozsah do-
vedností, které mohou být rozvíjeny pomo-
cí spolupráce, je větší než ten, jehož lze do-
sáhnout samostatně. 

Slovo poznání vyplývá ze základních rám-
cových cílů celého předškolního vzdělává-
ní. Za slovem poznání se skrývá naše snaha 
rozvíjet každé nám svěřené dítě po stránce 
fyzické, psychické i sociální a vést je tak, 
aby na konci svého předškolního období 
bylo jedinečnou a relativně samostatnou 
osobností schopnou zvládat nároky živo-
ta, které jsou na ně běžně kladeny a záro-
veň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutel-
ně očekávají. 

Pro dnešek se s vámi loučíme naším mo-
ttem: „Jaro, léto, podzim, zima, ve škol-
ce je vždycky prima. Jsme tu všichni ka-
marádi, co se mají spolu rádi.“

Klidný  a  pohodový  školní  rok 
2017/2018 vám všem.

DagMaR VLaStOVá

řeDiteLKa MateřSKé ŠKOLy

Ve škole bylo živo  
i o prázdninách

Zatímco děti popadly svá vysvědčení a rozeběhly 
se na prázdniny, život v naší škole se nezastavil. 
Jenom žáky vystřídali řemeslníci, truhláři a malíři. 
Práce měli až nad hlavu, aby stihli všechny naplá-
nované změny uskutečnit.

Proběhla výmalba chodeb a položení nové dlažby 
v budově II. stupně, byly zde zrekonstruovány tři 
učebny.

Na I. stupni byly opraveny a natřeny dveře, zcela 
nově zařízena učebna pro I. třídu, místnost pro 
družinu a knihovna. V šesti třídách byla vyměně-
na podlahová krytina, některé třídy dostaly nový 
nábytek.

Rekonstrukce se také dočkala budova školní dru-
žiny, ve které budou i dvě učebny pro prvňáčky, 
protože letos otvíráme tři první třídy.

Veškeré změny si můžete při návštěvě školy sami 
prohlédnout.
Všichni doufáme, že se budou dětem nové změny 
líbit, že se budou cítit dobře a přejeme jim úspěš-
ný vstup do nového školního roku.

Totéž přejeme i zaměstnancům a děkujeme 
všem, kteří svůj volný prázdninový čas trávi-
li ve škole.

VěRa BaRtOŠOVá

ZáStuPKyně řeDiteLKy ZŠ
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Dne 22. 6. 2017 jsme se my, žáci 8. a 9. ročníku, společně s učiteli zú-
častnili exkurze do Lidic a Lán. Od školy jsme vyjeli natěšení a s přísli-
bem dobrého počasí. Když jsme dorazili po dlouhé a horké cestě do Li-
dic a vyšli z autobusu, převládla ve většině z nás úzkost. Jako první jsme 

navštívili muzeum. Bylo pro nás připraveno krátké video a pak jsme si 
každý procházeli svým tempem zbytek expozice, jejíž součástí byl ne-
spočet fotografií a několik zajímavých videí. Po opuštění expozice se ka-
ždému v hlavě honilo hodně emocí a někomu se objevily na tváři i slzy. 
Po opuštění muzea jsme měli štěstí a čest setkat se s paní Marií Šupíko-
vou, která byla jednou z dětí, které přežily tuto nešťastnou událost. Paní 
Šupíková nám vyprávěla o svém životě a o životě ostatních lidí z Lidic, 
které znala. Bylo to moc hezké zpestření exkurze a za to moc děkujeme. 
Dále se k nám po krátké přestávce připojila paní průvodkyně se zajíma-
vým výkladem o lidickém pietním místě, které jsme s ní prošli. 

Po Lidicích jsme přejeli do milovaného města t. g. Masaryka - Lán. Zde 
jsme navštívili místní hřbitov, kde je také pan prezident Masaryk se svou 
rodinou pochován. Dále jsme navštívili letní sídlo prezidenta, lépe řeče-
no zahradu, kterou jsme si každý prošli svým tempem. toto byla také na-
še poslední zastávka. Po ní jsme se vypravili zpátky k nám do Bakova. 
celý výlet jsme si moc užili, byl moc zajímavý a poučný.

MaRie aDaMOVá, iX.a

Setkání s „ l idickou dívkou“

—▶ osadní výbory informuj í

takový byl název 1. ročníku 
velkého nohejbalového tur-
naje trojic. 

V sobotu 22. července se sje-
lo do zvířetické víceúčelové 
arény jedenáct „amatérských“ 
družstev, aby pod svéráznými 
a specifickými názvy poměři-
ly mezi sebou své výkonnosti 
a zabojovaly o hodnotné ce-
ny a také prestiž.

Zápasy ve skupinách měly 
výbornou a vyrovnanou úro-
veň se vzestupnou tenden-
cí, která vygradovala v play-
-off. celkovým vítězem se 
stal tým Malé Bělé, před do-
mácími Zvířetickými. nicmé-
ně za předvedené výkony 

a za celkový průběh turnaje 
a celého dne zaslouží uzná-
ní všichni zúčastnění, včetně 
diváků, pořadatelů a vynika-
jící kapely authentic, která 
svým typickým „relaxačním“ 
večerním koncertem navodi-
la „pohodovou“ atmosféru. 
Samostatné poděkování pa-
tří společnosti Faurecia Ba-
kov nad Jizerou, Městu Ba-
kov nad Jizerou, Zvířetické 
keramice a pivovaru Klášter 
za podporu turnaje.

cíl byl naplněn, tradice zalo-
žena – přípravy na 2. ročník 
můžou začít.

OSaDní VýBOR a nOHeJBaL 

ZVířetice

Zvířet ická noha 2017
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—▶ od čtenářů

 

Dne 27. srpna uplynulo 20 let od úmrtí pana

B O H U M Í R A  B Í M A .

Stále vzpomíná manželka,  
synové a vnučka.

Dne 13. září uplynou smutné 3 roky, co nás po krátké 
a těžké nemoci navždy opustil pan

R U D O L F  Š I M Á N Ě   
ze Zvířetic,
který by se 3. září dožil věku 70. let.

S láskou a vděčností vzpomínají manželka,  
děti s rodinami, vnoučata a ostatní příbuzní.

Dne 25. září tomu budou 3 roky,  
co mě navždy opustil manžel

J O S E F  K O Č Í .

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte se mnou.
Vlasta Kočová 

Vzpomínky

•   PRO KOHO ZDE 
JSME

Hospic knížete Václava je 
poskytovatelem  kom-
plexní domácí hospico-
vé  péče, která zahrnuje 
zdravotní, sociální, psy-
chickou a duchovní pod-
poru a pomoc. 

Péče je určena nevyléči-
telně nemocným (zejmé-
na onkologicky) v jejich 
domácím prostředí a sou-
časně i pro jejich rodinné 
příslušníky. 

Péči poskytujeme ve Stře-
dočeském kraji a doposud 
jsme ji poskytovali v re-
gionech Kladenska, Měl-
nicka, Rakovnicka, Be-
rounska, na Praze-západ 
a Praze-východ. nyní ji 
rozšiřujeme i na Mladobo-
leslavsko.

•  CO NABÍZÍME

V oblasti zdravotní před-
stavuje naše pomoc přede-
vším péči paliativní (jejím 
cílem není léčba, ale zmír-
nění bolestí a garance dů-
stojného odchodu pacien-
tů v terminálním stavu). 

Dále poskytujeme psy-
chosociální a na vyžádání 
i duchovní pomoc. V rám-

ci komplexní hospicové 
péče můžeme poskytovat 
i odlehčovací služby. 

Respitní péči  posky-
tujeme  i  dalším  skupi-
nám  nevyléčitelně  ne-
mocných,  a  to  i  mimo 
terminální  stav.  Spe-
cializujeme se zejmé-
na na pacienty s Alz-
heimerovou demencí 
a s roztroušenou skle-
rózou.

našim pacientům zapůj-
čujeme kompenzační po-
můcky.

•  NÁŠ PERSONÁL

Práce v Hospici je týmová 
a multidisciplinární a opí-
rá se především o vysoce 
odborně zdatné, lidsky vy-
zrálé a laskavé zdravotní 
sestry a lékaře se specia-
lizací na paliativní medi-
cínu, léčbu bolesti a on-
kologii. Odborný tým dále 
tvoří sociální pracovníci, 
psychologové, pečovatel-
ky, duchovní.

Veškerou  péči  poskytu-
jeme zdarma.

•   KONTAKTNÍ  
INFORMACE

kontaktní pracoviště:  
ctiborova 3091,  
272 01 Kladno; 
areál bývalého kláštera  
Veltrusy:  
Maršála Rybalka  
čp. 2 / čp. 1

telefon dispečink: 
725 905 295; mail:  
info@hkv-kl.cz;  
www.hkv-kl.cz 

LuBOMíR Kníže

řeDiteL SPOLeČnOSti

Hospic knížete Václava, o.p.s . ,  
poskytovatel domácí hospicové péče
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Výstava cechovních praporů

—▶ kultura ve městě a v okol í

Přijďte do muzea  
na pohádku

Zveme vás na loutkovou pohádku se zpěvy 

O PRINCEZNĚ A POPLETOVI.

V Muzeu Bakovska, ve středu 4. září od 16.00 hod. 
hraje divadlo Piškot.

Pohádka je vhodná pro děti od 4 do 10 let.

taťána DVOřáKOVá

VeDOucí MěStSKé KniHOVny

Součástí oslav 520 let od udělení městských práv Bakovu nad Jizerou byla vernisáž vý-
stavy cechovních praporů, kterou pořádalo Muzeum Bakovska v neděli 18. června od 14 
hodin. na této akci vystoupila tříčlenná hudební skupina Jagabab, která hrou, zpěvem 
i tancem navodila velice příjemnou atmosféru. O historii cechů a cechovních praporů pro-
mluvil Mgr. Václav Čech z bakovské základní školy, který přinesl spoustu zajímavých in-
formací o vystavovaných exponátech. Vernisáž zatraktivnilo vystoupení flašinetáře, který 
hrou na svůj nástroj „svolával“ početné publikum do budovy a který také po ukončení 
oficiální části představil svůj nástroj zájemcům. Výstavu praporů a korouhví, které byly 
naposled veřejnosti zpřístupněny před 10 lety, budou moci návštěvníci muzea zhlédnout 
do konce září.

KaReL nOVáK, KniHOVníK
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Bakovské starší generaci ne-
musím vysvětlovat, kdo byl 
Josef Dvořák. Pro ty mlad-
ší dodám, že to byl od mlá-
dí až do své smrti nadšený 
hasič, dlouholetý bakovský 
velitel jednotky, vedoucí od-
dílu mladých hasičů, hasič-
ský pracant na slovo vzatý, 
od kterého se jeho mlad-
ší kolegové hodně naučili. 
Proto se nelze divit, že se 
po jeho smrti hasiči rozhod-
li zachovat jeho památku 
a vznikla tak tradice-Memo-
riál Josefa Dvořáka v hasič-
ském sportu. Letos 26. srpna 
to byl už 19. ročník, a tak se 
nelze divit, že už den před 
soutěží hasičská zbrojni-
ce ožila a hasiči se to tam 
jen hemžilo. Připravovala se 
technika a potřebné vybave-
ní pro samotnou soutěž a ta-
ké se zabezpečovalo občer-
stvení pro soutěžní družstva 
a diváky (včetně škrábání 
brambor na tradiční bram-
boráky). Prostě vše potřeb-
né na příští den.

Z pátku na sobotu poča-
sí nevypadalo příznivě, jeli-
kož v noci pršelo, a tak byly 
obavy, jak vše dopadne. Po-
časí se však umoudřilo, k rá-
nu pršet přestalo a už kolem 
sedmé ráno začalo hasičské 
hemžení znovu. naši při-
pravovali areál pro soutěžní 

družstva, posezení a občers-
tvení pro přítomné a soutě-
žící hasiče. ti se začali sjíž-
dět po osmé hodině a před 
devátou to na areálu vypa-
dalo skoro jako v kempu: co 
družstvo to přístřešek. Jen 
od dovolenkové iluze odvá-
děly pozornost hasičské stří-
kačky, hadice a další hasič-
ské nádobíčko. Družstev se 
sjelo hodně - 17 družstev 
mužů a 15 družstev žen.

V devět hodin ten velký ha-
sičský souboj začal. Veli-
tel jednotky Štěpán Dvořák 
zavelel nástup a jednatelka 
sboru Jiřina Horejšová při-
vítala nastoupivší jednotky, 
rozhodčí, přítomné diváky 
a předala slovo starostovi 
města Radimu Šimáně. ten 
přítomné svým jménem po-
zdravil a popřál hodně úspě-
chů ve sportovním klání. 

Jako první nastoupilo na zá-
kladnu naše bakovské druž-
stvo ve složení Jan Pelech, 
Jan Kertézs, Pavel Kertézs, 
Lukáš Bígl, Dalibor Honc, 
Lukáš Honc a Jan Zeman. 
Zazněl výstřel a naši bojo-
vali jako o život. neúprosná 
elektrická časomíra ukázala 
čas 26:34 vteřiny. Čas super, 
ale co předvedou další druž-
stva? a ukázalo to hned dal-
ší družstvo z Hrdlořez, které 
„udělalo“ čas 26:32 vteřiny. 
Prohráváme o dvě setiny vte-
řiny, škoda. teď už se dalo 
předpokládat, že časy budou 
velmi dobré a tvrdá realita to 
potvrdila. Vítězné družstvo 
mužů z Kosořic mělo pěk-
ný čas 24:90 vteřiny, tento-
krát nás předběhli naši stálí 
rivalové z nové Vsi u Bako-
va, kteří skončili druzí s ča-
sem 25:70 vteřiny. celkově 
jsme skončili na pěkném 5. 
místě, ale „posvícení“ se ten-
tokráte na bakovském posví-
cení nekonalo.

urči tě př íš tě aneb  
Memoriál  Josefa Dvořáka

—▶ bakovské zájmové spolky

muži čas ženy čas
1. Kosořice 24,9 1. Sukorady 26,37
2 nová ves u Bakova 25,7 2 Bítouchov 26,64
3 Doubravička 26,01 3 Veselá 27,19
4 Hrlořezy 26,32 4 Dlouhá lhota 27,38
5 Bakov nad Jizerou 26,34 5 Smilovice 27,49
6 Obruby 28,43 6 nová ves u Bakova 27,67
7 chudíř 30,46 7 Škoda auto 28,06
8 Plazy 30,86 8 chudíř 30,01
9 Dlouhá lhota 31,44 9 Bechov 31,79
10 Březno 31,89 10 Kosořice 32,21
11 Bechov 32,28 11 Bakova nad Jizerou 35,16
12 Sukorady 32,79 12 Plazy 36,05
13. Smilovice 33,18 13. Petkovy 36,65
14. Bítouchov 33,21 14. chotětov 37,07
15. chotětov 38,15 15. Vinec 39,24
16. Škoda auto 43,42
17. nová telib 44,54



Bakovsko12 9/2017

—▶ sportovní činnost

u příležitosti 520 let udě-
lení městských práv by-
lo sehráno v areálu oddílu 
kopané SK Bakov nad Jize-
rou V Podstrání exhibiční 
utkání v kopané. na fotba-
lovém trávníku se před-
stavilo současné mužstvo 
Staré gardy Bakov proti tý-

mu, který tvořil výběr bý-
valých hráčů oddílu kopa-
né z minulých let. největší 
pozornost diváků pou-
tal bakovský odchovanec 
a současný obránce prvoli-
gového FK Mladá Boleslav 
Jan Kysela. Hlavním arbi-
trem fotbalového zápasu 

byl bývalý ligový rozhodčí 
a neúnavný šoumen Pav-
lín Paša Jirků. Od úvod-
ních minut prvního polo-
času udával průběh hry 
výběr „hvězd“, svého sou-
peře herně i výsledkově 
přehrával. Ve druhém po-
ločase tempo odpadlo, dí-

ky tomu se podařilo staré 
gardě výsledek korigovat 
a zdramatizovat. Sváteč-
ní fotbalové klání skončilo 
nakonec vítězstvím výbě-
ru bývalých hráčů. Výsle-
dek však nebyl vůbec roz-
hodující. Pro aktéry bylo 
samotné setkání po letech 

tím nejdůležitějším fakto-
rem. Mnozí, aby potěši-
li dvě stovky spokojených 
bakovských diváků, přije-
li z velké dálky. Všichni si 
měli při pozápasovém po-
hoštění dlouho co vyprá-
vět. Všem patří srdečné 
poděkování za jejich účast

exhibiční utkání  
v rámci městských oslav

Jak se předvedly naše ženy? 
ty nastoupily ve složení 
Petra Kertézsová, iva Zelin-
ková, Petra Štychová, niko-
la Rulcová, Kristýna Šlapá-
ková, Jana Reslová a sedmá 
členka družstva byla Ka-
mila, „půjčená“ z chotě-
tova. Děvčata sice bojova-
la jako lvice, ale čas 35:16 
vteřiny stačil pouze na 11. 
místo. Soutěž žen vyhrálo 
družstvo ze Sukorad časem 

26:37 vteřiny. (S úplnými 
výsledky se můžete sezná-
mit v přiložené výsledkové 
tabulce.)

Jak jsem napsala, přestože 
město slavilo posvícení, my 
jsme ho tentokráte neměli. 
ale nevadí, není vždy po-
svícení. Příští rok oslavíme 
20. výročí Memoriálu Jose-
fa Dvořáka a to nás bude 
nutit být co nejlepší, pros-

tě vyhrát. Důležité bylo, že 
v krásném Volnočasovém 
areálu proběhla další z ak-
tivit, že soutěžních druž-
stev se sjelo opravdu hod-
ně, že všichni bojovali, jak 
nejlépe uměli, přihlížející se 
dobře bavili a to nám všem 
šlo. tak nám držte palce 
a za rok na memoriálu zase 
na shledanou. 

JaROSLaVa ČeRMáKOVá, SDH
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turnaj ovládl i 
loňšt í  ví tězové

V Bakově skončila fotba-
lová sezona opět o týden 
později. tečku udělal až 5. 
ročník turnaje starých gard 
PREFA  CUP. V sobotu 24. 
6. se sjelo do areálu V Pod-
strání 11 týmů. Z Prahy ten-
tokrát dorazily dva týmy 
hrající Hanspaulskou ligu 
- Hertha ZMZ Vet a estu-
diantes. Z jiných krajů při-
jali pozvání amici Libe-
rec, Stará garda Rychnov 
u Jablonce n/n a Sokol Li-
báň. Ostatní týmy to měly 
do Bakova kousek.

turnaj si získává oblibu 
především pro svou fotba-
lovou kvalitu. na trávníku 
se potkávají hráči, jež se 
mohou pyšnit například ti-
tulem mistr ligy ve futsalu 
z roku 1999. na nejlepší-
ho střelce turnaje aspiroval 
asistent trenéra reprezenta-
ce v malé kopané Stanislav 
Bejda, který s týmem jako 
asistent trenéra získal na le-
tošním Me v Brně stříbrné 
medaile.

Zvítězit v nabité konku-
renci je obtížné, těžší je 
však prvenství obhájit. Oba 
úspěchy má za sebou do-
mácí tým Bejci Bakov. Prv-
ní tři ročníky výsledkově 
propadal. Páté, čtvrté a pá-
té místo bylo vždy velkým 
zklamáním pro tým slože-
ný z části z aktivních hrá-

Výběr bývalých hráčů SK Bakov – SG Bakov 5:3 (3:1)
Branky: Kysela 2, Beran, Soukup, Flodrman – Smutný, Bláha, Fanta (pen.)

Sestavy týmů 
Výběr bývalých hráčů SK Bakov:
Bartoš J., Šimíček P. - Kaiser J., Kvapil e., Kvapil D., Macháček Z., Flodrman P., toman 
M., Šimáně R., Kvasnička L. - Kysela J., Šámal J., Beran J., chumlen L., Soukup L., Lo-
chman M. - Peterka R., Mikolášek J. - Manažer týmu: Maryška J.

Stará garda Bakov: 
Beran M., Lehký L. - Vaněk R., Fanta M., Sedláček V., Vaníček t., Brodský L. – Fanta P., 
Špringer J., Bláha L., chromý t., Kühnel M., Šavrda J. – Beránek M., Resl J., Bareš O., 
Smutný K.

ROMan VaněK, PřeDSeDa KLuBu SK BaKOV

Fotbalisté si v létě  
nadělili nový trávník

SK Bakov oddíl kopané si svépomocí vybudoval 
nové travnaté hřiště za účelem rozšířit nedostatečné 
tréninkové plochy. Práce na přeměně nevyužívaného 
škvárového hřiště na kvalitní trávník začaly 
na podzim 2016. Slavnostní otevření proběhlo letos 
v květnu v rámci konání 41. ročníku mládežnického 
turnaje za účasti vzácných hostů. Dnes jednotlivé 
klubové týmy trávník plnohodnotně využívají. 
Například letní příprava se odehrála kompletně 
zde. Díky této nové ploše 96x54m mohou trénovat 
všechny mládežnické i dospělé týmy ve stejný 
čas. Před lety se zdál pro klub tento komfort 
nedosažitelný. Ovšem za pomoci městského úřadu 
a zesílené aktivity současných hráčů a přátel klubu 
se sen proměnil ve skutečnost. Výkonný výbor 
klubu za loajálnost a přístup všech, co se na realizaci 
podíleli, srdečně děkuje…

ROMan VaněK, PřeDSeDa KLuBu SK BaKOV
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Bakovští dorostenci 
po úspěšném tažení krajskou 
i. a třídou, ve které obsadili 
2. místo, se na začátku čer-
vence zúčastnili již podru-
hé velkého mládežnického 
turnaje v polské Wroclawi. 
V devíti věkových kategori-
ích se klání zúčastnilo více 
jak 190 týmu z 20 zemí. Ba-

kovští dorostenci byli nalo-
sováni do skupiny a, kde se 
postupně utkali s českým tJ 
tis, polským týmem Hetman 
Bialystock a holandským 
mužstvem akademie VDZ.

•   BAKOV VE SKUPINĚ 
NEPOZNAL  
PŘEMOŽITELE… 

V pátek mužstvo sehrálo 
oba zápasy na tvrdém hřišti 
č. 17. Prvním soupeřem byl 
vítěz i.a třídy v Kraji Vyso-
čina tJ tis posílen o hráče 
Kolína a Čáslavi. Hrálo se 
velmi rychlé a tvrdé utká-
ní plné osobních soubo-
jů. První šanci měl Bakov, 
ale celkově měl více ze hry 
soupeř z Vysočiny. Proto-
že bakovská obrana fungo-
vala bezchybně, zrodila se 
první remíza – 0:0.

Ve druhém našem účinko-
vání jsme se potkali s do-
mácím týmem Hetman Bi-
alystok. tentokrát jsme 
byli lepším týmem my, ale 
střelba zpoza vápna nepři-
nesla nic, a ošemetné situ-
ace po standardkách říhy 
dokázali polští hráči zažeh-

nat. Hned v začátku druhé 
půli jsme se dopustili ne-
důrazu v osobním souboji, 
který soupeř dokázal po-
trestat – 0:1. V posledních 
10 minutách přeskupil tre-
nér Beránek řady a na hrot 
vyslal obránce Resla. to se 
ukázalo jako klíčový tah. 
tři minuty před koncem 
totiž dlouhý výkop branká-
ře Jíry poslal Resla do tvr-
dého souboje se stoperem, 
který silově vybavený hráč 
vyhrál a následnou střelou 
po zemi brankáře překo-
nal. Do konce utkání jsme 
měli ještě jednu šanci, ale 
nakonec jsme si připsali 
do tabulky druhou remízu, 
tentokrát 1:1.

Oficiální zahájení turna-
je se uskutečnilo na krás-

ném wroclawském náměs-
tí a dosahovalo vysokých 
parametrů. Dorostenci si 
připadali jako ve Fans Zó-
ně při mistrovství světa… 
a to, že Wroclaw to umí, 
ukázala před 5 lety, když 
pořádala Me v dospělém 
fotbale a stejnou kvalitu 
prokázala i během letoš-
ního léta při organizování 
světové Olympiády v neo-
lympijských sportech.

•   I O DESETI NAŠEL 
TÝM V SOBĚ SÍLU… 

V posledním zápase zá-
kladní skupiny se nám 
v sobotu dopoledne po-
stavil holandský tým VDZ. 
Zápas se hrál na hřišti č. 1 
s umělým povrchem a hři-
ště bylo snímáno webo-
vými kamerami on-line 

Mezinárodní mládežnický turnaj  
v Polsku

čů a-týmu SK Bakov. na-
opak v těchto letech stál 
na stupních vítězů bratrský 

tým Stará garda Bakov (2x 
druhý a 1x třetí). Vloni Bej-
ci však prolomili prokletí 

a turnaj vyhráli. Letos byla 
cílem obhajoba. tu zahájili 
suverénním vítězstvím nad 
Slavíky Bakov 5:0. Poté ce-
lý turnaj dominovali a ob-
drželi pouhé 2 branky. cel-
kové vítězství museli však 
potvrdit v posledním zápa-
se turnaje. V něm se potkali 
vítězové základních skupin. 
Vypjatý souboj o prvenství 
proti M.Hradišti rozhodla 
hlavička t.chromého, kte-
rá potvrdila, že Bejci titul 
obhájí. 

Pikantní příchuť měl tur-
naj pro pana starostu měs-
ta. Pan Radim Šimáně, do-
nedávna registrovaný hráč 
právě v sousedním klubu 
MSK, podepsal letos v led-
nu přestupní lístky do své-
ho Bakova. Když vše bylo 
administrativně potvrzeno, 
jeho angažování bylo do-
mluveno. Svou hrou a gó-
ly pomohl k vítězství stej-
ně tak, jako pomohl v roce 
2013 konkurentovi z M.
Hradiště.

Úspěšnou organizaci tur-
naje podpořila společnost 
PREFA  Aluminiumpro-
dukte  s.r.o. Praha-H.Po-
černice a Pivovar  Svija-
ny. Poděkování si zaslouží 
Hospoda na Hřišti, Zdeněk 
Juřica, Libor Sameš, Ond-
řej Prokůpek, Radim ceca-
va, Matěj Vaněk, tomáš tyl, 
Karel Pilz.

ROMan VaněK

PřeDSeDa KLuBu SK BaKOV
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na kanálu youtube. Ma-
tematika byla jasná, pro-
hra by znamenala 4. místo 
a pro čtvrtfinále nejsilnější-
ho soupeře. O motivaci by-
lo tak postaráno. Jenže tra-
dičně se nám v zápasech, 
kdy musíme tvořit, nedaří. 
Zároveň umělá tráva obě-
ma týmům spíše překážela. 
Po první průnicích Vitma-
jera a zahozených šancích 
se do hry vkrádala nervo-
zita a zbytečně jsme ztrá-
celi míč. Po sérii chyb při-
šlo holandské vedení – 0:1. 

Ve druhé půli ve snaze vy-
rovnat jsme hru otevřeli 
a umožnili soupeři navýšit 
náskok. ten toho naštěstí 
nevyužil. Zbytečné vylou-
čení Resla po dvou žlutých 
kartách samozřejmě týmu 
nepomohlo. Bolestivěj-
ší byl fakt, že mu červená 
karta znemožnila nastou-
pit do čtvrtfinálového klá-
ní. Snaha o vyrovnání by-
la cítit a šance se množily. 
nejprve Sedláček pelášil 
sám na brankáře. Místo za-
končení nesmyslně hledal 
ve vápně „nikoho“. Koneč-
nou remízu zařídil v po-
slední minutě Vitmajer. 
Zatáhl míč do vápna a kříž-
nou střelou po zemi srov-
nal skóre. i třetí naše vy-
stoupení skončilo smírně. 
Vydřený třetí bod v osla-
bení hnal tým s obrovským 
sebevědomí do vyřazovací 
části turnaje. 

•   PRVNÍ TURNAJOVÉ 
VÍTĚZSTVÍ PŘIŠLO 
VČAS…

Sobotní odpoledne patři-
lo vyřazovacím soubojům. 
naším soupeřem ve čtvrtfi-
nále byl druhý tým skupi-
ny B – Junioři starszi Pr-
zeworsk, kteří v základní 
skupině překvapivě sebra-
li body i anglickému favo-
ritovi a v turnaji zatím jako 
my ještě neprohráli. trené-
ři Beránek a Bareš při vy-

nucené absenci Resla ztu-
žili obranu říhou, a kromě 
bojovnosti naordinova-
li i osobní obranu Sameše 
na nejlepšího útočníka pol-
ského týmu, který ve skupi-
ně individuálním výkonem 
rozhodl jejich poslední zá-
pas. taktický plán se dařil 
plnit od počátku. Odmě-
nou byla nařízená penalta 
za faul na Vitmajera, které-
ho překonaný brankář mu-
sel skolit na zem a měl být 
vyloučen. to se však z ne-
pochopitelných důvodů ne-
stalo. O potrestání se posta-
ral Kendík. Jeho střela k tyči 
poslala Bakov do vedení 
- 1:0. Poláci byli evident-
ně otřeseni a nedokázali 
se dostat do tempa, Bakov 
obětavě bránil a navíc dal-
ší chybnou rozehrávku vy-
stihl Sameš a z půlky hřiště 
přehodil brankáře stojícího 
na penaltě. technicky do-
konalá střela zařídila ve-
dení 2:0. Druhý poločas 
se hrál ve stejném duchu, 
Poláci se tlačili do útoku, 
ale Bakov hrál takticky vý-
borně. Jedinou jejich šan-
ci jim pokryl spolehlivý 
Jíra v brance. Poslední de-
setiminutovka se odehrála 
před polským brankářem, 
který musel několikrát lik-
vidovat nebezpečné výpady 
především Vitmajera. Vízěz-
ství 2:0 znamenalo postup 
do nedělního boje o medai-
le, a nutno podotknout za-
slouženě.

•   TŘETÍ DEN BÝVÁ  
KRITICKÝ.  
MEDAILE UNIKLA… 

nedělním semifinálovým 
soupeřem byla FK  Bílina, 
která po remíze 1:1 vyřa-
dila na penalty vítěze na-
ší skupiny Bialystok. Dů-
ležitost zápasu byla veliká 
a pořadatelé zvolili hra-
cí hřiště č. 1 dozorova-
né webovými kamerami. 
umělá tráva ovšem ubrala 
fotbalu na kráse a oba tý-

my spíše předváděly boj 
než-li pěkný fotbal. Vloni 
jsme s Bílinou hráli v zá-
kladní skupině 1:1. Letos 
jsme nic nechtěli ponechat 
náhodě a do zápasu jsme 
vstoupili dobře. K ohrože-
ní branky však nedošlo. 
Poté přebral iniciativu sou-
peř, který byl důraznější, 
více na míči a Jíra v bran-
ce se musel ohánět. góly 
nepadly a o finalistovi mu-
sely rozhodnout penalty. 
V první sérii Vitmajer trefil 
brankáře a byli jsme o je-
den krok pozadu. Poté po-
vinnost splnili Resl, říha 
a Kendík. V poslední sé-
rii to bylo vše na Samešo-
vi. Jenže jeho úmysl přečetl 
brankář a bylo po nadě-
jích. Po prohře 3:4 na pe-
nalty postoupili do finále 
severočeši.

Souboj o bronzové medai-
le proti TJ  Tis byl slabou 
útěchou. tým z Vysočiny 
v semifinále nestačil na an-
glický tým a prohrál 0:2. 
třídenní turnaj vysiloval 
a utkání bylo spíše o mo-
rálních silách. Vstup nám 
tentokrát nevyšel, a od 5. 
min jsme po hlavičce pro-
hrávali 0:1. Vyrovnat se 
nám podařilo ještě před 
poločasem, Kendík s ří-
hou si několikrát vyměnili 
míč a říha střelou po zemi 
srovnal. Hned po roze-
hře jsme váhali s odko-
pem a soupeř trestal – 1:2. 
Srovnání měl na noze nej-
prve Vitmajer, ale správný 
čas pro zakončení prová-
hal. Dále turek, ale jeho 

slabou střelu brankář zlik-
vidoval. Soupeř o minutu 
později ukázal, jak se má 
naložit se šancemi – 1:3. 
Z bramborové medaile byli 
všichni zklamaní…

•   FINÁLE PROTI  
ANGLIČANŮM BYLO 
V JEJICH MOCI...

Vztek a smutek ze semifi-
nálové prohry umocňova-
la skutečnost, že do finá-
le šel místo nás tým, jež 
na turnaji ani jednou ne-
vyhrál, dokonce dvakrát 
prohrál a rozhodující zá-
pasy zvládl pouze v pe-
naltové loterii. Vítězem se 
stal favorit z Velké Britá-
nie Pulse  Premier  Fot-
ball, který zdolal Bílinu 
jednoznačně 3:0. Moc nás 
mrzelo, že jsme se angli-
čanům nepostavili my, po-
stup nám utekl opravdu 
mezi prsty. Mezinárodní 
turnaj byl velmi cenným 
porovnáním dovedností. 
Dorostenci po roce opět 
dobře reprezentovali naše 
město Bakov nad Jizerou. 
Při závěrečném hodnocení 
bilance 1-4-1, skore 5:5 + 
jedna porážka na penalty, 
nakonec převládala spo-
kojenost. Oproti loňskému 
ročníku se hráči dokázali 
přizpůsobit důrazu i rych-
losti soupeře daleko lépe. 
Ve dvou nepříznivě se vy-
víjejících zápasech našli 
v závěru v sobě tolik sil, 
že dotáhli ztrátu přesto, 
že hráli v oslabení. týmo-
vé pojetí dokumentuje vy-
soký počet střelců. O pět 
branek se postaralo 5 hrá-

čů: Resl, Vitmajer, Ken-
dík, Sameš a říha. na dru-
hou stranu rozdílový hráč 
(střelec) chyběl, stejně tak 
více ofenzívních hráčů. 
Kromě Vitmajera a Resla 
měli občas pěkné momen-
ty směrem dopředu ještě 
říha s Kendíkem. Bohužel 
téměř všechny inkasova-
né branky padly po našich 
chybách a nedůrazu před 
naším vápnem. nováčko-
vé, starší žáci přestupu-
jící letos do dorostenec-
ké kategorie, se na turnaji 
rozhodně neztratili a zís-
kali cenné fotbalové zku-
šenosti. Fotbalová akce 
trvající 4 dny zanechala 
ve všech účastnících dob-
rý pocit a spoustu fotbalo-
vých i mimo fotbalových 
zážitků.

•   NA TURNAJI  
SE PŘEDSTAVILI  
TITO BAKOVŠTÍ  
REPREZENTANTI

Dorostenci: Václav  Jíra, 
Radim  Cecava,  Jan  Resl, 
Tomáš Kendík, Jan Říha, 
Libor  Sameš,  Josef  Rei-
chelt,  Tomáš  Vitmajer. 
Tým  doplnili  Jakub  Sed-
láček (MSK) a Matyáš So-
mr (SK Kosmonosy).
Starší žáci: Jan Hrabánek, 
Jan Turek, Jakub Čonka.
trenéři: Milan  Beránek, 
Jan Bareš
Zdravotník: Daniel Adam
Překladatel (polština, ang-
ličtina): Jan Resl st.

ROMan VaněK

PřeDSeDa KLuBu SK BaKOV
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CR PROJECT - Cup
V měsíci srpnu byl náš 
klub pořadatelem dvou 
celostátních turnajů v ka-
tegoriích dorostu a starší-
ho žactva. turnajů se zú-
častnilo celkem 44 hráčů 
a hráček z různých klu-
bů. 

5.–6. 8. náš klub uspo-
řádal turnaj  dorostu, 
který vyhrál ve dvou-
hře truhlář z ČLtK Pra-
ha a potvrdil svoji suve-
renitu. Ve čtyřhře vyhrála 
dvojice Makovička, Kve-
rek z tK Mladá Boleslav. 
náš klub reprezentoval 
adam Bulíř a adam Pro-
vazník. Prvně jmenova-
ný porazil ve čtvrtfiná-
le v utkání plném zvratů 
Kašíka z tK Rohatko 4/6, 
7/6, 7/6. adam Provazník 
v prvním kole prohrál 
s Janusem 2/6, 2/6. Ško-
da že se našeho turnaje 
nezúčastnil náš nejlepší 
dorostenec Petr Koukal, 
který nás reprezentoval 
na turnaji ve stejném ter-
mínu v Hradci Králové, 

kde vyhrál 4hru. 

Výsledky: 2hra
Semifinále: Makovička - 
Kverek 6/4, 6/2, truhlář 
- Brož tK Jičín 6/0, 6/0
Finále: truhlář - Mako-
vička 6/2, 6/2

Výsledky 4hra:
Finále Makovička, Kve-
rek Brož, Kubelka tK 
Český Brod 6/2, 6/1

Dalším turnajem 12. a 13. 
8. byl turnaj  staršího 
žactva. 
Dobře obsazeným turna-
jem prošel bez porážky 
Mach tK Frýdlant a stal 
se celkovým vítězem. 

Výsledky 2hra:
Semifinále: Kverek – Li-
dický tK trutnov 6/1, 
6/1, Mach – Kulhánek 
Lázně Bělohrad 6/1, 6/1
Finále: Mach – Kverek 
6/1, 6/1

Finále 4hry: 
Kverek, Mach – Popelka 
tK Severočeská tenisová, 

Bakovské tenisové turnaje 
jsou v plném proudu

žákovský turnaj v Host inném
Fotbalisté SK  Bakov  n/J 
v kategorii starší žáci 
v uplynulé sezoně obsadi-
li v rámci Okresního pře-
boru pěkné druhé místo. 
a proč se tedy nepoku-
sit poměřit síly i s muž-
stvy z jiných koutů re-
publiky, nebo i dokonce 
ze zahraničí? Víkendový 
turnaj v Hostinném pod 
názvem Memoriál  An-
tonína  Plecháče již 30. 
ročník měl naše předsta-
vy naplnit. Po podání při-
hlášky nám bylo jasné, že 
turnaj s mezinárodní účas-
tí trvající po celý víkend 
(24.–25. 6.) bude kvalitní. 
Protože jsme víkend poja-
li jako rozlučku s úspěš-
nou sezonou, cestovalo se 
s jednodenním předstihem 
vlakem a spalo se dvě no-
ci ve stanech. Stavba stanů 
nakonec pro všechny byl 
také zážitek, který všichni 
úspěšně zvládli.

V sobotu po snídani za-
jištěná různými dobrota-
mi od maminek se vstou-
pilo do turnaje. Hrálo se 
systémem každý s ka-
ždým. Hrací čas utkání 
byl 1 x 22 minut. utká-
ní probíhala na standard-
ním hřišti učený pro vel-
ký fotbal. Do turnaje bylo 
přihlášeno celkem 8 muž-
stev z Čech, ale i ze za-
hraničí. Bakováci se utka-
li s JFV alsbach-auerbach 
z německa, goksir Dob-
romierz z Polska, ČaFc 
z Prahy, Loko Vltavín, tJ 
Červený Kostelec, aFK 
Pečky a domácím tat-
ran Hostinné. nutno po-
dotknout, že všechny tý-
my hrají v rámci svého 
regionu vyšší soutěže než 
okresní přebor.

Hned na úvod jsme se 
postavili loňskému vítě-
zi Loko  Vltavín. Odhod-
lání, bojovnost a chuť se 
poprat o výsledek nám 
přineslo první výhru 1:0 
(branku vstřelil turek). 

Vzápětí jsme šli na další 
favorita, na loňského fina-
listu AFK Pečky. Po remí-
ze 0:0 jsme konstatovali, 
že start do turnaje se vy-
dařil, což potvrdila výhra 
ve třetím utkání. Po bran-
kách tótha a Hrabánka 
jsme zdolali po velkém 
boji polského zástupce 
2:1. Další tři naše sobotní 
vystoupení proti němec-
kému JFV  Alsbach-Auer-
bach, TJ Červený Koste-
lec a domácím Tatranem 
Hostinné skončilo bez 
branek.

Druhý den se dohrávala 
základní část. S pražským 
ČAFC jsme se nedokáza-
li brankově prosadit a utr-
pěli jsme prohru 0:1, která 
znamenala 4. místo po zá-
kladní části a postup dál. 
Ve vyřazovací části jsme 
se utkali s prvním po zá-
kladní části, aFK Pečky. 
Po remíze 0:0 následova-
ly pokutové kopy. Všichni 
tři exekutoři Čonka, Haj-
lich a tóth se ani jednou 
nemýlili. a protože bran-
kář Boček jednu penaltu 
soupeře bravurně vyra-
zil, postoupili jsme neče-
kaně do finále. Ve dru-
hém semifinále porazil 

ČaFc Praha tatran Hos-
tinné. Domácí nevyhrá-
li ani v souboji o bronz, 
a obsadili až konečné 4. 
místo. Během vrcholu 
turnaje silný rodičovský 
fanklub s hlasitým skan-
dování „BaKOV DO tO-
HO“ hnal kluky ve finále 
dopředu. Bohužel ČaFc 
byl i ve druhém vzájem-
ném utkání nad naše síly, 
a po prohře 0:2 jsme ob-
sadili v mezinárodně ob-
sazeném turnaji konečné 
2. místo.

Na  turnaji  SK  Bakov 
n/J  reprezentovali: Ma-
těj Boček, tomáš Páchym, 
David Páchym, Lukáš gre-
gor, Martin Louda, Jan tu-
rek, Václav Štučka, (pro 
zranění nehrál) Ondřej 
Hulínský, Jan Hrabánek, 
Lukáš Hajlich, Vojtěch Klí-
ma, Jan tóth a Jakub Čon-
ka. tomáš culek s Dani-
elem adamem pro zranění 
nehráli.

Realizační  tým: Michal 
Sagasser, Petr Čonka, Lu-
cie adamová, Ladislav 
Lehký a Leoš adam

LeOŠ aDaM

SK BaKOV
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—▶ inzerce

Mladá rodina 
s ročním dítětem shání 
dlouhodobý podnájem 

v Bakově n. J.

Tel.: 704 125 736, 
605 157 805

Šachisté soutěži l i 
o pohár města Klatov
V termínu 1.-9. července proběhl 
již 26. ročník šachového festiva-
lu O pohár města Klatov, kterého 
se krom našich pěti borců Martina 
Richtera, Jardy Záhorbenského, 
Jana Palduse, Pavla Švejdara a Jir-
ky Kadeřábka zúčastnilo 84 hráčů 
z ČR, evropy a dokonce i Mongol-
ska! celý turnaj proběhl v dovo-
lenkově příjemné atmosféře a na-
še výkony odpovídaly papírovým 
předpokladům. turnaj se hrál zá-
roveň jako přebor České obce so-

kolské a v něm se podařilo dostat 
na bednu třetím místem našemu 
Jiřímu Kadeřábkovi, když zaostal 
pouze za vítězným Josefem Juř-
kem z Vyšehradu a stříbrným to-
mášem Hurdzanem z domácích 
Klatov!

Podrobnosti naleznete na http://
w w w . c h e s s - r e s u l t s . c o m /
tnr290136.aspx?lan=5.

JaROSLaV ZáHORBenSKý

tenisová družstva  
v letošní sezóně
i letos měl bakovský Ltc zastou-
pení v soutěžích smíšených druž-
stev, pořádaných Středočeským 
tenisovým svazem. Podařilo se je 
sestavit ve všech věkových kate-
goriích. Družstvo dospělých hrálo 
poprvé i. třídu, což byl úkol ná-
ročný. Sestava byla následující – 
hrající kapitán Jaroslav Honc, Jan 
Knápek, Josef Wudy, adam Kred-
ba, Jakub Křováček, Vojtěch tů-
ma, Jiří uhlíř, adam Bulíř, Viktorie 
Zahrádková, Veronika nýdrová, 
anna Matoušková a natálie czepi-
elová. Družstvu se podařilo v sil-
né konkurenci obsadit šesté mís-
to z osmi účastníků po prohře 
s Radošovicemi 3:6, s Ltc Kolín 
1:8, s Mnichovým Hradištěm 2:7, 
s nymburkem B 2:7, Českým Bro-
dem B 1:8, a výhře nad PtaKolín 
5:4 a nad OaZa říčany kontumač-
ně 9:0. V důsledku tento výsledek 
znamená účast v baráži o udrže-
ní i. třídy proti družstvu Černo-
šic, a to dvoukolově. Bude se hrát 
2. září v Černošicích a 16. září od-
veta v Bakově.

Družstvo dorostu pod vedením 
Daniela Zemanoviče hrálo iii.tří-
du. Ze sedmi účastníků skončilo 
čtvrté. Podlehlo Ltc Kolín B 4:5, 
Ltc Poděbrady 1:8 a Čelákovi-
cím 1:8. naopak se mu podařilo 
zdolat nymburk B 5:4, Mnichovo 
Hradiště 6:3, Mělník B 5:4. Slože-
ní družstva bylo adam Bulíř, Pe-
tr Zemanec, Vojtěch Kašík, adam 
Provazník, Daniel Klauz, natálie 

czepielová, Vanesa chebenová, 
eliška nikodemová a natálie Ho-
molová.

Starší žáci Jakub Rašín, Lukáš 
Dolejš, Martin nohýnek, Daniel 
Klauz, tomáš Bogdanoski, Lukáš 
Horák, Milan Sameš, Jakub Stád-
ník, František Hartl, Jakub Balo-
un, Martin Šimon, natálie Homo-
lová, Diana Vitmajerová, nicola 
trvrzníková, alžběta Válková, te-
reza Sedláčková, Lucie Kobrlo-
vá a Lucie Vávrová s kapitánem 
Danielem Bogdanoski obsadi-
li ve iii.třídě čtvrté místo z deví-
ti družstev. Podařilo se jim pora-
zit Sokol Libiš 6:3, Sokol nehvizdy 
5:4, Kosmonosy 7:2, Pta Kolín 9:0 
a Poděbrady c 6:3. Podlehli Podě-
bradům B 2:7, Sportcentru MB 0:9 
a tenisu Brandýs n.L. 4:5.

Mladší žáci skončili ve iii. třídě 
poslední šestí, když podlehli po-
stupně družstvu Sokol nehvizdy 
B 3:6, Mnichovo Hradiště 0:9, Ltc 
MB B 2:7, Sokol nehvizdy a 0:9 
a Sportcentrum MB 3:6. Družstvo 
se zúčastnilo soutěže ve složení 
Lukáš Dolejš, Martin Holan, Lukáš 
Lachman, adam Dobrovič, Franti-
šek tesařík, Stepan Kulich, Micha-
ela Vojtová, tereza Sedláčková, 
Lucie Kobrlová a Lucie Vávrová. 
Kapitánem byl Jan Samec.

Za Ltc BaKOV naD JiZeROuZ.S.

KaReL KOuKaL

Voleský tK Hamr Praha 6/3, 7/5

Rovněž turnaj starších žákyň 
měl dobrou úroveň. V šestnácti-
členném startovním poli bohu-
žel chyběla naše nejlepší žáky-
ně natálie Homolová, která stále 
ještě rehabilituje po loňském 
zranění zápěstí a jistě by doká-
zala potrápit ty nejlepší hráčky. 
Přejeme brzké uzdravení. 

Samotný turnaj měl favoritku 
v první nasazené Haně Kadleco-
vé, tK Benátky nad Jizerou, 75. 
hráčce celostátního žebříčku. ta-
to prognóza se potvrdila, když 
zvítězila ve dvouhře i čtyřhře. 

Výsledky 2hra:

Semifinále: Kadlecová - Hřebáč-
ková tK Dvůr Králové 6/2, 6/3, 
Hrabánková Sport centrum M. B. 
- Šimáčková tK Hrádek nad ni-
sou 6/2, 7/5
Finále: Kadlecová – Hrabánko-
vá 7/5, 6/2
Finále 4hry:
Kadlecová, Kubíčková tK Hrá-
dek nad nisou - Peldová Seve-
ročeská tenisová, Drahošová tK 
Frýdlant 7/6, 6/1

Organizace turnajů v podání pa-
na Zemanoviče dopadla na vý-
bornou, což potvrzuje i spokoje-
nost hráčů i rodičů zúčastněných 
na turnaji. 

KaReL BuBáK, PřeDSeDa Ltc

Foto 4hra: zleva 2. místo Peldová, Drahošová, uprostřed ředitel p. Zemano-
vič a vítězky Kubíčková, Kadlecová
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Bezpečností agentura 
přijme pracovníky 

pro ostrahu objektu 
Faurecia v Bakově.

Požadujeme trestní 
bezúhonnost a spolehlivost.

Vhodné i pro OZP.
Zkoušky STRÁŽNÝ výhodou, 

ne podmínkou.
Nástup možný ihned.

Kontakt:
J. Peřestá, mob. 605 232 334, 
e-mail: peresta.j@a-royal.cz
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