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SLOVO STAROSTKY

Vážení občané,

listopad nám s sebou přinesl opravdu podzimní počasí a nám nezbývá než 
přezout zimní pneumatiky na svoje vozidla a sami oblékat čím dál teplejší 
oblečení. 

Městské akce, které byly naplánované na letošní rok, jdou pomalu do finále 
a výsledky naší práce už můžete vidět. Mezi nejvýraznější akce letošního 
roku patří rekonstrukce ulice Nad Skalkou a místní komunikace v Chudople-
sích, oprava chodníku na Horkách, výměna oken na zdravotním středisku 
a dalších obecních budovách, ale také realizace výroby sochy na Mírovém 
náměstí nebo úprava okolí železniční zastávky (zde se jedná o souběžnou 
akci města a Správy železniční dopravní cesty). 

Ráda bych se pozastavila právě u železniční zastávky. Po mnohaletém úsilí, 
kdy cesta k zamýšlenému cíli, tj. zlepšení prostředí železniční zastávky, ne-
vedla přímočaře, jsme se konečně dočkali. Správa železniční dopravní ces-
ty se rozhodla uvolnit potřebné finanční prostředky nejen na rekonstrukci 
budovy železniční zastávky, ale také na rekonstrukci nástupiště v celé jeho 
délce. Město se přidalo rekonstrukcí přilehlých městských pozemků, včetně 
rekonstrukce schodiště a městských vitrín. Současně probíhá rekonstrukce 
bývalé květinky. Tato budova bude na základě dohody provedena ve stej-
ném stylu, jako budova železniční zastávky a schody. Věřím, že po dokončení 
rekonstrukce této budovy bude železniční zastávka a její okolí důstojným 
a upraveným místem, vizitkou našeho města. 

V bezprostřední blízkosti železniční zastávky proběhne v příštím roce rekon-
strukce ulice Husova a Boleslavská – směr na náměstí. Středočeský kraj 

již provedl veřejnou soutěž na zhotovitele stavby, jejíž součástí je rovněž 
oprava chodníků a veřejného osvětlení, které svým nákladem ponese naše 
město. V této věci vedu jednání se Středočeským krajem od té doby, co jsem 
nastoupila do funkce, přičemž jsem navázala na dřívější jednání mých před-
chůdců i občanů města. Jsem velmi ráda, že i v této oblasti jsme zaznamenali 
úspěch, a to i když jsme museli vynaložit vlastní finanční prostředky na pří-
pravu projektové dokumentace. Inu, nic není zadarmo, a kdybychom nebyli 
ochotni obrazně “přiložit ruku k dílu“, nové silnice bychom se v našem měs-
tě jen tak nedočkali.

Pro příští rok také plánujeme některé investiční akce, které jsou spojené 
s dotacemi. Jako nejvýznamnější se jeví rekonstrukce hradu Zvířetice a bu-
dovy osadního výboru v Podhradí. V průběhu září jsme podali žádost o do-
taci, která je v současné době hodnocena poskytovatelem dotace. Žádost 
prošla formálními náležitostmi, tj. obsahuje všechny požadavky stanovené 
poskytovatelem dotace. Nyní čekáme na výsledek a držíme si palce. Pokud 
budeme úspěšní, hrad se mimo jiné dočká mostu a venkovního schodiště 
a budova osadního výboru celkové rekonstrukce. 

Zatímco dokončujeme realizace schválených akcí na letošní rok, současně 
probíhají práce na přípravě rozpočtu města na rok 2014. Po projednání Ra-
dou města a Finančním výborem bude základní dokument předložen k pro-
jednání Zastupitelstvu města. Po té bude vyvěšen na úřední desce a webo-
vých stránkách tak, abyste se s ním mohli všichni seznámit.  
S přáním krásných dnů,

Mgr. Jana Štěpánová, 
starostka města
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Z DENÍKU MĚSTKÉ POLICIE

Zloději kovů se znovu, letošní rok již 
podruhé, pokusili odcizit plechové 
okapy a vybavení střechy na Kloko-
čské kapli. Tentokrát se strážníkům 
Městské policie v Bakově nad Jizerou 
podařilo tomuto zamezit. Při kontro-
le Klokočky bylo strážníky zjištěno, 
že kdosi neváhal k výlezu na střechu 
kaple použít zábradlí vyvrácené a vy-
lomené z mostku u kaple a pokusil 
se ho použít jako žebřík. Strážníci 
zábradlí z kapličky odstranili a celou 
záležitost předali OVaŽP Městské-
ho úřadu, který informoval vlastníka 
kaple. 

VYNALÉZAVOST ZLODĚJŮ KOVŮ

ŽÁDOSTI O DOTACE NA ROK 2014

Dle schválených Zásad o poskytování dotací z rozpočtu města společenským, 
zájmovým a sportovním organizacím upozorňuji, že žádosti o dotaci na rok 
2014 je nutno podat nejpozději do 30. 11. 2013. 

Žádost je možno podat v písemné podobě v zalepené obálce označené tex-
tem „Dotace – Neotvírat“ a to:

•  buď osobním doručením v podatelně Městského úřadu Bakov nad Jizerou, 
Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou;

•  poštou jako doporučenou zásilku na adresu Městského úřadu Bakov nad 
Jizerou;

nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem 
podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu na adresu podatel-
na@bakovnj.cz.

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města a příslušné formuláře jsou 
k dispozici na finančním odboru města nebo na webových stránkách www.
bakovnj.cz v sekci Městský úřad – Dokumenty a formuláře. 

Pokud žadatel žádá opětovně, předloží čestné prohlášení žadatele o trvání 
platnosti dokumentů předložených v předešlých letech. Žádost se podává 
vždy na předepsaném formuláři. Nedodržení termínu pro podání žádosti 
je důvodem pro vyřazení žádosti z výběrového dotačního řízení. Dojde-li 
po podání žádosti ke změnám týkajících se identifikačních údajů žadatele, 
právní subjektivity, statutárního orgánu apod., musí být tato změna posky-
tovateli neprodleně písemně oznámena a doložena.

Ing. Václav Veselý, 
vedoucí finančního odboru

NOVELA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

V roce 2012 byla dokončena rekodi-
fikace soukromého práva. Výsledkem 
je nový občanský zákoník, tedy zá-
kon č. 89/2012 Sb., občanský záko-
ník. Tento zákon vstoupí v účinnost 
k 1. 1. 2014. Nový občanský zákoník 
obsahuje celkem 3 081 paragrafů. 
Zruší více než 100 právních předpisů, 

mimo jiné obchodní zákoník, zákon 
o rodině, zákon o vlastnictví bytů či 
zákon o sdružování občanů. Proto 
nový občanský zákoník přejímá celou 
řadu pravidel upravených v současné 
době ve jmenovaných i jiných záko-
nech. Ovšem vedle nového občanské-
ho zákoníku byly přijaty další nové 
zákony, např. zákon o obchodních 
korporacích a zákon o mezinárodním 
právu soukromém. Také tyto zákony 
vstoupí v účinnost k 1. 1. 2014. 

Občanský zákoník je tematicky roz-
dělen do pěti částí – Obecná část, 
Rodinné právo, Absolutní majetko-
vá práva, Relativní majetková práva 
a Ustanovení společná, přechodná 
a závěrečná. Pro lepší přehlednost 

kodexu byla přijata zásada, že jeden 
paragraf obsahuje nanejvýš dva od-
stavce a jeden odstavec paragrafu ob-
sahuje nanejvýš dvě věty. Ne vždy se 
podařilo tuto zásadu dodržet, a proto 
jsou v novém kodexu výjimky z této 
zásady. 

A co konkrétně v novém občanském 
zákoníku najdete? Velmi stručně to 
lze shrnout následujícím způsobem. 
V obecné části jsou především vy-
mezeny jednotlivé pojmy, se kterými 
občanský zákoník pracuje, dále také 
základní zásady, na kterých je posta-
ven a podle nichž je možné jednot-
livá ustanovení zákoníku vykládat. 
Část Rodinné právo v sobě zahrnuje 
dnešní zákon o rodině. Upravuje in-

stitut manželství, vztahy mezi pří-
buznými, vztahy mezi rodiči a dětmi, 
také poručenství a jiné formy péče 
o dítě. Část Absolutní majetková prá-
va v sobě skrývá definici vlastnictví, 
práva k cizím věcem a problematiku 
dědění. Čtvrtá část nazvaná Relativ-
ní majetková práva v sobě zahrnuje 
ustanovení o smlouvách, dále závaz-
ky z odpovědnosti za škodu či bez-
důvodné obohacení. Tato část nového 
zákoníku je nejobsáhlejší. Poslední 
část se zabývá legislativně technic-
kou problematikou, mimo jiné tím, 
které dosavadní zákony budou no-
vým zákonem zrušeny. 

Mgr. Lenka Koucká, 
vedoucí úřadu

Od měsíce září začali strážníci prová-
dět měření rychlosti v Bakově a oko-
lí radarem, který mají k dispozici 
na služebně. Před prázdninami nám 
bylo v rámci spolupráce nabídnuto 
vedením Městské policie v Mladé 
Boleslavi zapůjčení laserového mě-
řiče rychlosti projíždějících vozidel 
a po jeho kalibraci a zaškolení stráž-
níků již probíhá vlastní měření. Pro-
zatím strážníci prováděli několik mě-

ření v obcích Podhradí a malá Bělá, 
kde bylo zjištěno celkem 6 přestupků, 
za něž byly uloženy blokové pokuty 
v celkové výši 5.500,- Kč. Jelikož 
mají strážníci radar k dispozici den-
ně, bude měření prováděno i nadále 
na různých (určených) místech v Ba-
kově i okolí. 

Aleš Konývka, 
ředitel MP

RADAROVÉ MĚŘENÍ



Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

Románová tvorba
Austenová, Jane: Watsonovi
Formánek, Josef: Syn větru a prsatý muž
Kessler, Leo: Únik do Říše (válečná tématika)
Kessler, Leo: Velký útěk (válečná tématika)

Z historie
Černá, Jaroslava: Rozmary lásky (román)
Bauer, Jan: Hvězda Valdštejnova srdce
Horáková, Naďa: Kletba markomanské královny (román)
Junek, Václav: Betonová iluze (o pohraničních pevnostech)
Lenková, Jitka: Největší vojevůdci v české historii
Shadová, Martha: Stefanie von Hohenlohe (životopis)
Vondruška, Vlastimil: Přemyslovská epopej IV (román)

Detektivní
Cimický, Jan: Testament hraběnky Tiefenfeldové
Erben, Václav: Poslední pád mistra Materny
Indridason, Arnaldur: Codex Regius

Napínavé
Burdová, Michaela: Poselství jednorožců 

Hartman, Rachel: Serafína. Příběh draků 
Hathaway, Jill: Nepřítel v mé mysli
Marzi, Christoph: Malfuria 
McClure, Ken: Spletitá síť 
Meister, Derek: Vládce duchů
Opatřil, Jan: Hororové povídky
Patterson, James: Černý tygr 
Smith, L. J.: Říše temnot. Lovci zla
Smith, L. J.: Říše temnot. Spřízněné duše

Pro děti
Pecháčková, Emma: Holub Kolumb
Brezina, Thomas C.: Klub tygrů. Útok z vesmíru
Procházka, Václav: Kameny a říše permoníků (poutavě o geologii)

Kapřík Metlík
Opatřil, Jan: Dobrodružství kapříka Metlíka
Opatřil, Jan: Dobrodružství kapříka Metlíka 2
Opatřil, Jan: Kapřík Metlík ve sportovním rybníku

Mgr. Karel Novák, knihovník

V parku Komenského sady byl dopl-
něn mobiliář o jednu lavičku, zeleň 
o výsadbu nového stromku – višně 
chloupkaté. V parku u železniční 
zastávky byly instalovány kameny 
„šlapáky“ mezi chodníkem, cestou 
v parku a lavičkou. Alej k Ostrovu, 
vysázená v roce 2008 při akci „Škoda 
stromky“ byla ošetřena – byl prove-
den odborný řez cca 450 ks javorů, 
na jaře r. 2014 bude ještě provedeno 
dosázení v místech, kde byly strom-
ky poškozeny vandaly, či přirozeně 
uhynuly. V parku u DPS byly vysá-
zeny nové keře (šeříky, svída, zlatý 
déšť), v „Podstráních“ jeřabiny. Další 

výsadba v parcích a v ostatní měst-
ské zeleni bude provedena na jaře r. 
2014. Co se týče ořezů: v první eta-
pě zásahů na městské zeleni v době 
vegetačního klidu r. 2013/2014, bylo 
dokončeno odborné ořezání lip u sv. 
Barbory (započaté v loňském roce); 
ošetřeny byly též 3 „mladistvé“ lípy 
v aleji Buda a jasany u hřiště v Hor-
kách. O dalších pracích/zásazích 
na městské zeleni bude informováno 
na webových stránkách města a v mě-
síčníku Bakovsko. 

Zbyněk Hýzler, DiS.

PODZIMNÍ PRÁCE V MĚSTSKÉ ZELENI

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

SVOZ BIOODPADU KONČÍ 30. 11.

Pro občany, kterým je prováděn zpo-
platněný svoz biodpadu přímo od domu 
platí toto připomenutí: svozy probíha-
jí do konce listopadu – poslední svoz 
bioodpadu bude proveden v pátek 29. 
11. 2013. Ti, kteří v letošním roce tuto 

novinku využili, budou začátkem příš-
tího roku kontaktováni a bude s nimi 
případně uzavřena smlouva o svozu 
bioodpadu pro r. 2014.

Zbyněk Hýzler, DiS.

SBĚRNÉ STŘEDISKO 

Městský úřad Bakov nad Jizerou 
oznamuje otevírací dobu sběrného střediska 

„Pod Vápeníkovými“:

PROSINEC 
každou sobotu (8°°–12°°), 

LEDEN 
11. a 25. 1. 2014 (8°°–12°°). 
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VZPOMÍNKY

Dne 28. listopadu uplyne 10 let 
od úmrtí našehomanžela 
a tatínka, 

PANA ZDEŇKA 
VESELÉHO 
Z BUD. 

Kdo jste ho měli rádi, 
vzpomeňte s námi. 

Stále vzpomíná rodina.

Dne 20. listopadu uplynou čtyři roky 
od úmrtí našeho milovaného 
tatínka a dědečka,

PANA FRANTIŠKA 
HAVELKY 
Z BUD.

Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. 

Stále vzpomínají dcera Eva  
a vnoučata Iva a Tomáš. 

HISTORIE

TAJEMSTVÍ MUZEJNÍCH OBRAZŮ

Vera effigies sv. Václava V Památkové síni Muzea Bakovska 
je vystavován obraz sv. Václava, jenž 
je současnou historiografií pokládán 
za zakladatele českého státu. Vera 
effigies znamená věrná kopie staršího 
obrazu pocházejícího ze 14. století. 
Tato kopie je však mladší a byla na-
malována na lipové desce o velikosti 
125 cm na výšku a 58 cm na šířku. 
Autor zpodobnil světcovu postavu 
v bojovém postavení jen po jeho pás. 
„Pod polokruhovým obloukem rámu 
na zhnědlém pozadí připomíná svět-
covu slávu svatozář kolem jeho hlavy. 
Zpod Václavovy knížecí koruny spa-
dají vlasy, jež splývají s jeho vousem. 
Mužnost knížete zdůrazňuje jeho ne-
zbytný knír. Světcova ramena zakrývá 
červený plášť, jenž je připjat zlaceným 
páskem zavěšeným přes rameno. Jeho 

prsa kryje černý damaškový pancíř. 
V pravé ruce drží kopí a v levé třímá 
červenou pavézu s černou orlicí. Na-
příč přes ramena ho obepíná zlatý, 
vzorkem zdobený bandalír, na němž je 
zavěšen meč se zlatou rukojetí. 

Pro návštěvníka muzea jsou zajímavá 
data o jeho původu. Obraz byl nama-
lován pro studénecký kostelík sv. Vác-
lava, jenž byl založen v polovině 14. 
století zřejmě Vieckem ze Studénky 
v románském slohu. Za doby vlády 
Karla IV. bylo postaveno a pojmeno-
váno podle českého světce na 70 kos-
telů v zemi. I staročeské jméno Viecek 
je odvozeno od jména Václav. V létech 
1536–1543 byl držitelem studénecké-
ho panství Václav Vančura z Řehnic, 
jenž zřejmě na počest svého slavného 

jmenovce pořídil světcův obraz v Pra-
ze. Obraz byl součástí studéneckého 
kostelíka až do roku 1836, kdy byla 
zchátralá svatyně zbořena a obraz se 
ocitl v bakovské sv. Barboře, kde byl 
opečováván dalších více než sto dva-
cet let, než se ocitl v depozitáři MVK. 
Obdobně jako jelínkovské řezy je ob-
raz celostátně evidován a sledován. 
Naposledy byl vystaven v Praze v roce 
1995 na velké václavské výstavě. Stu-
dénecký svatováclavský kostelík měli 
poddaní v 16. až 18. století ve velké 
úctě, i když se v ní konaly bohosluž-
by jen občas. Podle jeho jména dávali 
studénečtí sousedé pojmenování v ka-
ždé tamější rodině, jak vyplývá z knih 
purkrechtních.

 - ář

PŘÍSPĚVEK  
NA FINANCOVÁNÍ  
HASIČŮ

Od příštího roku zavede novela zá-
kona o pojišťovnictví nový zdroj fi-
nancování pro hasiče. Z prostředků 
vybraných v rámci povinného ručení 
budou pojišťovny muset odvést tři 
procenta jako příspěvek na činnost 
hasičů. Proto vzniká oprávněná oba-

va, že by mohlo dojít ke zvýšení ceny 
povinného ručení. Výkonný ředitel 
České asociace pojišťoven potvrdil, 
že ceny povinného ručení mohou 
vzrůst až o 20%. Na jejich zvyšování 
se kromě výše zmíněného příspěvku 
promítne samozřejmě více faktorů 
včetně nového občanského zákoníku. 
Jak vysoké ceny povinného ručení 
nakonec budou, rozhodnou jednotlivé 
pojišťovny. 

FINANČNÍ ABECEDA

„C“
Cash flow – ukazatel charaktezující 
příjmy a výdaje. Nazývá se také "hoto-
vostním tokem"

CBCB (Czech Banking Credit Bureau) 
– bankovní registr klientských infor-
mací, jehož prostřednictvím si banky 
vzájemně vyměňují informace vypoví-
dající o bonitě a důvěryhodnosti jejich 
klientů

Cash advance – výplata hotovosti pro-
střednicvím platební karty na přepážce 
banky nebo směnárny

Cashback – služba, která supluje výbě-
ry z bankomatu. Pokud banka, u které 
je zřízen účet ke kartě, se kterou platíte, 
podporuje tuto službu, můžete si peníze 
vybrat u pokladny při platbě kartou. 

Certifikát – je dokument, který pro-
kazuje nějakou skutečnost. Nejčastěji 

prokazuje vlastnictví, splnění určitých 
kritérií, oprávnění k určité činnosti aj. 

Cash – hotovostní peníze, tzn. bankov-
ky a mince

CR – zkratka uváděná na výpisech 
z účtu označující položku, která je na-
účtována ve prospěch účtu klienta, tj. 
zvyšuje zůstatek účtu (např. příchozí 
platba)

Clearing (klíring) – jedná se o bez-
hotovostní platební styk, jenž bývá 
obvykle prováděn zúčtováním obou-
stranných či vícestranných pohledávek 
a závazků. 

Clearingový platební styk funguje mezi 
bankami – každá banka má v clearin-
govém centru svůj clearingový účet, 
na který přicházejí platby od jiných 
bank (příjmy) a ze kterého jsou prová-
děny platby jiným bankám (výdaje).
 

RŠ

POHLED DO SVĚTA FINANCÍ

OD ČTENÁŘŮ
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BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DCJ

Ve čtvrtek 24. října se konal den ote-
vřených dveří v nových prostorách 
Denního centra Jizera v Žižkově uli-
ci. Návštěvníci si zde mohli nejen 
zakoupit některé dárkové předměty, 
ale podívat se, jak to v takovém cen-
tru chodí, když v něm klienti pracují. 
Bylo ke zhlédnutí mnoho zajímavých 
technik, které předváděly zkušené 
lektorky spolu s klientkami Denní-
ho centra Jizera. Každý kdo přišel, 
byl mile přivítán a bylo mu umožně-
no si prohlédnout všechny prostory 
a na vlastní kůži si „osahat“ jaká je 
v centru příjemná atmosféra. Vonělo 
to tu medovými perníky Elišky Josi-
fové a také kávou a čajem. Zkrátka 
takové pohodové odpoledne jakých 
si můžete užít i Vy, pokud se do Den-
ního centra vypravíte. Ať už jenom 
na „čumendu“ či se aktivně zapojit. 
Zároveň zde můžu vřele doporučit 
nákup drobných dárků pod stromeček 
za rozumné ceny. 

Monika Čapková
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TAKTICKÉ CVIČENÍ JEDNOTEK PO

V pondělí 28. října byl státní svátek, někteří si užívali volna se svými rodi-
nami, jiní navštívili hroby svých blízkých, aby je před blížícími se svátky 
Dušiček uklidili a vyzdobili. 
Ale členům naší zásahové jednotky SDH Bakov n. J. se rozdrnčely telefony 
a byl vyhlášen poplach - požár skladu na plastové díly pro automobilový 
průmysl ve firmě Kautex v Kněžmostě. A bylo po sváteční náladě. 
Naštěstí se jednalo o taktické cvičení jednotek PO vyhlášené HZS Mladá 
Boleslav. 

Cílem taktického cvičení bylo:
• prověřit dojezdové časy zasahujících jednotek, 
• prověření činnosti zaměstnanců ohlašovny požárů, 
•  procvičit spolupráci s jednotkou SDH Kněžmost, Bakov n. J., 

Mnichovo Hradiště, 
• procvičit spolupráci s ostrahou podniku, 
• seznámit se s objektem a zdroji požární vody, 
• prověřit kvalitu spojení s JSDH a KOPIS. 

Určitě vás bude zajímat, jak časově probíhá zásah a jak je řízen, takže uvádíme 
ze zprávy HZS o zásahu a přikládáme několik fotografií: 

09:50 Zpozorování – požár skladu plastových výrob-
ků uskladněných v kontejnerech na paletách 
ve firmě Kautex s. r. o. 

10:00 Ohlášení na KOPIS HZS Provede bezpeč-
nostní technik firmy 
Kautex s. r. o. 

10:02 Ohlášení jednotkám HZS a SDH Vyhlášen poplach 
jednotkám v I. stupni 
poplachu

10:04 Výjezd J HZS Mnichovo Hradiště
10:12 Výjezd J SDH Kněžmost
10:12 Výjezd J SDH Bakov n. J. 
10:12 Výjezd J SDH Mnichovo Hradiště
10:14 Na místě J HZS Mnichovo Hradiště

Zahájení průzkumu, VZ informován ostrahou 
firmy o přístupové cestě k požáru, příprava 
k nasazení proudů

10:14 Na místě J SDH Kněžmost Zpráva na KOPIS
10:16 Jedná se o požár skladu na hotové výrobky 

v kontejnerech na paletách, budova 1 NP,  
40 x 10 metrů, sklad silně zakouřený, spolu-
práce s ostrahou firmy

Zpráva na KOPIS

10:16 VZ požaduje vypnutí přívodu elektrického 
proudu, plyn do skladu není zaveden 

Zpráva na KOPIS

10:19 Požár provází hustý černý kouř, jsou prohořelé 
boční stěny skladu, nasazena přetlaková venti-
lace (J HZS M. H.)

Nasazena přetlaková 
ventilace Zpráva 
na KOPIS

10:19 Nasazen 1 C proud v DP na střední pěnu vnitř-
kem skladu (J HZS M. H.) a 2 C proudy v DP 
venkem na ochlazování sousedních budov 
a zasaženého skladu (J SDH Kněžmost)

Zpráva na KOPIS

10:22 Na místě J SDH Bakov n. J. Zpráva na KOPIS
10:22 Na místě J SDH Mnichovo Hradiště Zpráva na KOPIS
10:27 Zřízeno doplňování vody hadicemi z nadzemní 

požární nádrže v objektu firmy  
(J SDH Bakov n. J.)

Zpráva na KOPIS

10:27 J SDH Mnichovo Hradiště ponechána v záloze Zpráva na KOPIS
10:33 Lokalizace Zpráva na KOPIS
10:50 Uhašení požáru Závěrečný průzkum, 

zpráva na KOPIS
11:00 Likvidace Zpráva na KOPIS, 

předání místa požáru 
zaměstnanci firmy. 
Závěrečné hodnocení 
TC. 

11:15 Odjezd všech jednotek na základnu Zpráva na KOPIS

Jaroslava Čermáková

ZA HEZČÍ MĚSTO

Jistě většině z nás záleží na tom, jak 
naše město vypadá a chce ho mít co 
nejhezčí. Do krásy vyrůstá park u za-
stávky, všem se jistě líbí nová vlaková 
zastávka, postupná úprava náměstí se 
sochou znázorňující Jizeru. I my ha-
siči chceme mít zbrojnici a její okolí 
hezké. Proto v rámci brigád dochá-
zí postupně k jejím úpravám a také 
k úpravám jejího okolí. Mohli jste si 
všimnout, že jsou instalována nová 
garážová vrata, že zmizela hromada 
hlíny a zarostlý prostor za zbrojnicí. 
Tam vzniká malý parčík. Věříme, že 
zasazené tújky se uchytí, za pár let 
budou o pěkný kus větší a budou oko-
lí hasičské zbrojnice zdobit. 

Jaroslava Čermáková

JABLEČNÝ TÝDEN

Z MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V říjnu jsme si udělali jablečný týden 
prvňáků. O jablkách jsme četli, s jabl-
ky jsme počítali, jablka jsme kreslili, 
ale také vařili a sušili. Naučili jsme 
se básničku o červíkovi v jablíčku, 
počítali barevnou jablečnou mate-
matiku, soutěžili o nejhezčí jablko, 
zpívali o jablíčku. Ale nejvíce jsme si 
užili loupání a krájení jablek a vaře-
ní jablečného kompotu. Moc se nám 
povedl a byla to báječná svačinka. 
Týden jsme si krásně užili a naučili se 
spoustu nových věcí. 

Myšky z 1. C

STŘEDOVĚKÉ SOUTĚŽE V KNIHOVNĚ

Během října uspořádala knihovna 
pro páťáky program se středověkým 
tématem. Na vědomostní soutěž jsme 
se rozdělili do 3 skupin a plnili stře-
dověký kvíz. Spojovali jsme povolá-
ní s činnostmi středověkých občanů, 
poznávali jsme české hrady i městské 
erby. Čekaly na nás záludné otázky 
jako: co je výsernice (paní učitel-
ka nám vždycky tvrdila, že se tomu 

říkalo prévét ), kdy se odevzdáva-
ly daně, jestli se ve středověku lidé 
obveselovali kohoutími zápasy, jak 
to vypadalo na hradech i v podhradí. 
Taky jsme si vymysleli svá šlechtická 
jména a nakreslili jsme si erb „naše-
ho“ rodu. Odnesli jsme si zajímavé 
informace i knížky. Děkujeme. 

Páťáci
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ŘÍJEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Podzimní náladu v mateřské škole 
umocnilo pozorování zbarvujícího se 
listí, které jsme lisovali, obkreslovali 
a vyráběli z něj pestrobarevné koláže. 
Děti si nanosily do tříd nejrůznější 
přírodniny, dýněmi, kaštany a žaludy 
počínaje a tím, co jsme sklidili doma 
na zahrádce konče. Třídy a chodby 
máme vyzdobeny výrobky z brambor, 

jablek a strašidýlky z dýní. Jíž tradič-
ně se pekl štrůdl, sušily se křížaly, 
pekly se brambory. Krásné počasí 
jsme si užili na delších polodenních 
vycházkách do okolí našeho města. 

Velkou radost dětem ze zelené a žluté 
třídy udělaly obnovené šatny s pest-
rými botníčky, stejně tak i nové ku-

ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB

•  V POHÁRU  
COCA-COLA KONČÍME

I v letošním ročníku této celostátní 
fotbalové soutěže školních družstev 
nám los nijak nepřál. Našimi soupeři 
byli totiž žáci 2. ZŠ Mnichovo Hra-
diště, jejichž fotbalisté hrají krajský 
přebor, dále žáci z Dolního Bousova, 
kteří vedou s velkým náskokem přebor 
okresní a žáci z Turnova. Naše skupina 
se hrála v úterý 15. 10. v Dolním Bou-
sově. Přes snaživý a bojovný výkon 
ve všech třech utkáních jsme na body 
bohužel nedosáhli. 

ZŠ Bakov – ZŠ Dolní Bousov 0 : 3 
(0 : 1)
Výsledek až příliš krutý. Soupeř měl 
sice mírnou územní převahu, ale roz-
hodně nebezpečnější byly naše rychlé 
protiútoky, které bohužel 3 x v krátké 
době po sobě zastavil praporek asis-
tenta rozhodčího. Ve 14. minutě utká-
ní dali v pokutovém území naši hráči 
příliš prostoru soupeři a ten toho vyu-
žil. Ve druhém poločase místo našeho 
náporu přišla hrubka brankáře, což nás 
definitivně srazilo do kolen. 

ZŠ Bakov – ZŠ Turnov 1 : 2 (1 : 1)
V tomto utkání jsme nedokázali využít 
velkou převahu v poli a turnovští z mi-
nima šancí vytěžili maximum. Soupeře 
jsme po dlouhou dobu vůbec nepouště-
li na svoji polovinu a v 15. minutě naši 
převahu zúročil vedoucí brankou Pa-
vel Ondřasina. Bohužel nás ani v tom-
to utkání nepodržel brankář a po jeho 
další hrubce soupeř snadno v 18. mi-
nutě vyrovnal. Druhý poločas byl opět 
ve znamení našeho náporu, ale zaha-
zovali jsme i 100% šance. Z rychlého 
protiútoku 5 minut před koncem udeřil 
soupeř podruhé. 

ZŠ Bakov – 2. ZŠ Mnichovo Hradiště 
1 : 2 (1 : 1)
Do utkání jsme nastoupili bez čtyř 
zraněných hráčů, další nastoupil i přes 
zranění. Když už v osmé sekundě 
utkání vytahoval náhradní brankář míč 
ze své sítě, vypadalo to, že se schylu-
je k debaklu. Přesto se nám podařilo 
i v improvizované sestavě sehrát s po-
sledním naším soupeřem vyrovnanou 
partii. V 15. minutě Tomáš Vitmajer 
po pěkné akci vyrovnal na 1 : 1 a dlou-
ho to vypadalo na remízu. Druhý gól 
jsme dostali 4 minuty před koncem 
utkání z akce, která silně zaváněla of-
sajdem. 

DALŠÍ VÝSLEDKY:
2.  ZŠ Mnichovo Hradiště – ZŠ Tur-

nov 4 : 0 (1 : 0)
2.  ZŠ Mnichovo Hradiště – ZŠ Dolní 

Bousov 0 : 1 (0 : 0)
ZŠ Dolní Bousov – ZŠ Turnov 1 : 0 
  (žáci ZŠ Turnov v 10. minutě 

za stavu 0 : 1 odstoupili z utkání – 
vlak)

POŘADÍ 
1. ZŠ Dolní Bousov 
 3  3  0  0  5 : 0  9
2. 2. ZŠ MH 
 3  2  0  1  6 : 2  6
3. ZŠ Turnov 
 3  1  0  2  2 : 6  3
4. ZŠ Bakov 
 3  0  0  3  2 : 7  0

SESTAVA ZŠ BAKOV – Matouš Ča-
pek, Radim Cecava, Andrij Seniv, 
Franko Marcinko, Patrik Gabriel, Jo-
sef Reichelt, Daniel Bárta, Tomáš Vit-
majer, Jan Říha, Ladislav Giňa, Milan 
Čurej, Ondřej Prokůpek, Lukáš Jane-
ček a Pavel Ondřasina. 

DÍVKY
ZŠ BAKOV – SOŠ NA KARMELI 1 : 4 
Kateřina Korelová – Lucie Lhotová  0 : 2  (3:11, 6:11)
Viktorie Zahrádková – Veronika Lehká  2 : 0  (11:4, 11:7)
Korelová, Zahrádková – Lhotová, Lehká  0 : 2  (8:11, 10:12)
Kateřina Korelová – Veronika Lehká  0 : 2  (6:11, 5:11)
Viktorie Zahrádková – Lucie Lhotová  1 : 2  (12:10, 9:11, 5:11)

ZŠ BAKOV – 3. ZŠ MLADÁ BOLESLAV 3 : 2
Kateřina Korelová – Tereza Dufková  0 : 2  (8:11, 3. 11)
Viktorie Zahrádková – Žaneta Evaiová  2 : 0  (11:3, 11:2)
Korelová, Zahrádková – Dufková, Evaiová  2 : 1  (11:6, 9:11, 11:9)
Viktorie Zahrádková – Tereza Dufková  1 : 2  (11:8, 7:11, 6:11)
Tereza Korelová – Žaneta Evaiová  2 : 0  (11:6, 12:10)

1. SOŠ NA KARMELI MLADÁ BOLESLAV, 2. ZŠ BAKOV NAD JIZEROU, 
3. 3. ZŠ MLADÁ BOLESLAV

CHLAPCI
ZŠ BAKOV – SOU ŠKODA MLADÁ BOLESLAV 0 : 4
Ondřej Dohnal – Milan Lapka  0 : 2  (3:11, 3:11)
Lukáš Janeček – David Kuzma  0 : 2  (4:11, 5:11)
Andrij Seniv – Petr Kulich  0 : 2  (4:11, 6:11)
Dohnal, Janeček – Lapka, Kuzma  0 : 2  (4:11, 1:11)

ZŠ BAKOV – SOU a SOŠ JIČÍNSKÁ 3 : 4
Ondřej Dohnal – Petr Hanzal  1 : 2  (7:11, 11:6, 10:12)
Lukáš Janeček – Jiří Sucharda  2 : 0  (12:10, 11:6)
Andrij Seniv – Jan Studničný  2 : 1  (7:11, 12:10, 12:10)
Dohnal, Janeček – Sucharda, Studničný 2 : 1   (11:7, 8:11, 11:8)
Lukáš Janeček – Jan Studničný  0 : 2  (9:11, 6:11)
Ondřej Dohnal – Jiří Sucharda  0 : 2  (3:11, 7:11)
Andrij Seniv – Petr Hanzal  1 : 2  (11:8, 8:11, 6:11)

Mgr. Luboš Brodský

•  STOLNÍ TENIS – DÍVKY  
DRUHÉ V OKRESNÍM KOLE 

V pátek 25. 10. 2013 proběhlo v Mla-
dé Boleslavi okresní kolo ve stolním 
tenise. Zúčastnilo se ho 10 chlapec-
kých a 3 dívčí družstva. Přestože byla 
trochu nepochopitelně sloučena kate-
gorie středních a základních škol, vy-
bojovaly naše dívky cenné druhé mís-
to a chlapci, přestože nepostoupili ze 

své skupiny, rozhodně svým výkonem 
nezklamali. Ve druhém svém utkání 
vedli dokonce 3 : 1 na zápasy aby na-
konec podlehli 3 : 4. Okresnímu kolu 
předcházel turnaj školní a právo repre-
zentovat školu si vybojovali Ondřej 
Dohnal, Lukáš Janeček, Andrij Seniv 
a náhradník Mirek Melich, v kategorii 
dívek Kateřina Korelová, Viktorie Za-
hrádková a náhradnice Kateřina Lisne-
rová a Kateřina Sieberová.
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Z KULTURY A SPORTU

chyňky a regály na hračky, které byly 
při letní havárii vody poničeny. Nej-
větší překvapení ale na děti čekalo 
ve „žlutce“. Do rána uprostřed třídy 
vyrostl „královský hrad“ i s cimbu-
řím. To bylo něco!

Naše dětičky si také vyzkoušely, jak 
se hraje divadlo. Pohádka O řepě je 
zaujala a rády se střídaly v jednotli-
vých rolích. I v říjnu přijeli do školky 
herci s pohádkou. Tentokrát to byla 

Perníková chaloupka, která se dětem 
velmi líbila. 

Listí už téměř všechno spadalo, začí-
ná i trochu mrznout a úkol na listopad 
je znám: „Vyrobit si broučka“, které-
ho půjdeme uspat do areálu v Pod-
strání. Možná přijede i Martin na bí-
lém koni. Na shledanou za měsíc. 

Děti a učitelky 
z mateřské školy
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VÝSTAVA

Výstavu „Mandaly z písku“ autorky Renaty Svobodové můžete navštívit  
v Muzeu Bakovska do 8. prosince v provozní době městské knihovny. 

Výstava bude také otevřena v neděli 1. prosince v době od 14:00 do 17:00 hodin. 

Taťána Dvořáková, vedoucí městské knihovny

Vám, kteří jste strávili večer 1. listopadu ve spo-
lečnosti postav naší nové hry Mezi nebem a zemí, 
patří dík za nádhernou atmosféru, kterou jste nám 
vytvořili. Nechce se nám ani věřit, že se Vám 
"nebe" tak líbí. 

V sobotu 2. listopadu jsme si dali "nebe" poprvé 
před nebakovským publikem a vyjeli do Bělé pod 
Bezdězem. A co myslíte? Taky jsme se líbili, a já 
osobně mám nový zážitek. Jeviště v Kulturním 
středisku v Bělé pod Bezdězem v podstatě splývá 
s hledištěm, a při mém modlení na kolenou jsem 
koukal přímo do první řady, a paní v první řadě 
měla slzičky na krajíčku! Hodně z Vás mi něco 
podobného říkalo, ale vidět to na vlastní oči, je 
fakt zážitek. I přes slzy, je to krásný zážitek. 

A za takové zážitky vděčíme Vám, divákům. Díky! 

No, a protože taky někdy chceme být diváky, tak si 
zveme kamarády, aby nám v Bakově něco sehráli. 

Je mou milou povinností Vás pozvat na další před-
stavení v rámci oslav 140 let ochotnického soubo-
ru v Bakově nad Jizerou. 

Tentokrát se k nám, po dlouhé době, vrací dobro-
vický DOBROVÍT!!! Přivážejí hru Neila Simona, 
ŘEČI (pro angličtináře RUMORS). Hodně sran-
dovní, hodně zapletená, hodně svižná komedie 
a my jsme rádi, že budeme moct dobrovické u nás 
přivítat. 

ŘEČI 
uvidíte 22. listopadu 2013, 

od 20.00, na Radnici.

Pozor na čas začátku, začínáme až ve 20.00!

Rezervace na Vám známé emailové adrese diva-
dlo. bakov@seznam.cz. 

Vstupenky jsou již nyní v předprodeji v Galante-
rii, Bakov nad Jizerou. 

Přijďte se podívat, že i jinde se hraje dobré ochot-
nické divadlo! 

Míla Masopust

140 LET DS TYL

Milí přátelé ochotnického divadla,  
a toho našeho zvlášť. 
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ŠACHY

Šachisté Sokola Bakov načali ve své historii 
svou druhou účast ve 2. České lize skupiny 
B 2013/14, když přivítali 3. 11. na své půdě 
TJ Sokol Litvínov Lom. Po tuhém boji zvítě-
zili nejtěsnějším rozdílem 4,5 : 3,5. Základní 
informace i všechny další podrobnosti sou-
těže jsou na stránkách http://db. chess.cz/
soutez. php?sid=1204. 

Jaroslav Záhorbenský

AKCE ŠKODA MUZEUM 

25. 11. – MARTA TÖPFEROVÁ & TOMÁŠ LIŠKA – MILOKRAJ 
Další z koncertů abonentního jazzového cyklu „Od Latinské Ameriky po 
Moravu“. 
Sál Hieronimus II, od 19 hod. Vstupné 190,- Kč. 
Více na http://www.milokraj.com/index.php/cz/
http://martatopferova.com/

29. 11. – DIASHOW MARTINA LOEWA – PETROHRAD 
Sál L&K Forum, od 19 hod. Vstupné 120,- Kč. 
Více na http://www.promitani.cz/vocogo.php

29. 11. – DĚTSKÉ ODPOLEDNE – VÝROBA ADVENTNÍCH VĚN-
CŮ 
ŠKODA Muzeum, od 15 hod. Vstupné 100,- Kč. 

2. 12. – ADVENTNÍ KONCERT OLD STARS MB 
Café/Restaurant Václav, od 19.30 hod. Vstupné 100,- Kč. 

4. 12. – ADVENTNÍ PUTOVÁNÍ ZA MIKULÁŠEM 
ŠKODA Muzeum, začátky v 16, 17, 18 a 19 hod., Vstupné 70,- Kč. 

4. 12. – DEN PRO DÍVKY 
Sál L&K Forum. Program na podporu technického vzdělávání určený 
dívkám ze základních škol. Pořádá SOUs ŠKODA AUTO. Registrace na 
www.sous-skoda.cz. 

9. 12. – MELANIE SCHOLTZ /JAR/ 
Závěrečný vánoční koncert abonentního jazzového cyklu. 
Sál Hieronimus II, od 19 hod. Vstupné 190,- Kč. 

MUZICÍROVÁNÍ RODIN S DĚTMI 
9. 11. – Na svatého Martina dobrá bude peřina 
7.12. – U svatého jezulátka veselo tam bylo 
Hudebně -pohybové dílny pro rodiny s dětmi od 5 do 12 let. 
Sál Hieronimus II, soboty od 14 a 16 hod. Vstupné 80,- Kč. 

NEOBYČEJNÉ PŘÍBĚHY Z HISTORIE AUTOMOBILKY II. 
26.11. – Po stopách Saši Kolowrata a Karla Čapka /Zdeněk Vacek/ 
3.12. – ŠKODA 200 RS aneb tři mušketýři v Supersportech /Michal 
Velebný/ 
Podzimní přednáškový cyklus pro zájemce o dějiny automobilky. 
ŠKODA Muzeum, od 17.30 hod., vstup volný. 

Předprodej vstupenek na pokladně ŠKODA Muzea,  
Tř. V. Klementa 294, Mladá Boleslav, denně od 9 do 17 hod.  
Tel. 326 8 32038, museum@skoda-auto.cz

Změna programu vyhrazena!

LISTOPAD A PROSINEC 2013 
Podrobné informace naleznete na muzeum.skoda-auto.cz.
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BAKOVSKÉ DÍVKY KRALUJÍ SVÉMU KRAJI

Po odehrané podzimní sezóně vy-
padá pohled na konečné tabulky 
pro Bakovské dívky velmi dobře 
a dává dobrý podnět k snahám jak 
v zimních mistrovských turnajích, 
tak i v druhé části roku, tedy jarní 
sezóně. 

Mladší žačky mají, stejně jako v po-
sledních třech letech, před sebou 
jednoznačný cíl – dokázat svou ne-
porazitelnost a opět se probojovat 
na mistrovství republiky. Poté co 
ve vypjatém zápase zdolaly nej-
silnějšího protivníka v kraji, oddíl 
Března A se dostaly na první místo, 
které jak všichni doufáme, obhájí 
i v jarní sezóně. Vzhledem k tomu, 
že jako samostatný tým hrají i sou-
těž starších žákyň, tedy proti o ka-
tegorii starším dívkám, mají tudíž 
spoustu možností vyzkoušet si hru 
proti silnějším, větším a starším 
protihráčkám. V těchto zápasech 
prokázaly, že i tak mají do určování 

skóre co říct a byly tedy svou nyní 
již velmi sladěnou hrou celého týmu 
solidním protihráčem. 

V zimní části je cíl postoupit 
na zimní halový pohár a vybojovat 
umístění na „bedně“ a to nejlépe se 
zlatem na krku. 

Starší Žačky, které loňský rok skon-
čily na 3. místě, vzhledem k fak-
tu, že v této kategorii byly téměř 
všechny dívky prvním rokem, v této 
sezóně již ukazují opět své cenné 
kvality, získané tvrdým tréninkem 
a také chutí s jakou hrají a to i v ka-
tegorii dorostenecké. A ačkoliv se 
celý podzim potýkaly kvůli četným 
úrazům s téměř 50% účastí na všech 
zápasech, většinu utkání vyhrály 
s jasnou převahou a jsou na shod-
ném 1. místě s družstvem Čakovic. 
Přes zimní období je v plánu něko-
lik turnajů a stejně jako s mladšími 
žačkami je jasný cíl – vítězství zim-

Máme tu konec podzimní části sezó-
ny, a pro mužskou část naší bakov-
ské házené je velmi příznivá. 

Mladší žáci, kteří minulou sezó-
nu obsadili druhé místo po velmi 
těžkých soubojích s Řevnicemi, 
s přehledem vedou podzimní tabul-
ku o osm bodů i přesto, že jejich 

trenéři změnili tréninky, na kterých 
trénují hlavně přihrávky a míčovou 
techniku, což se, jak vidno velmi 
vyplatilo a na zápasech je vidět ob-
rovský rozdíl v tom, že si kluci do-
kážou bezchybně nahrávat. V zimní 
přípravě by trenéři chtěli pokračo-
vat ve stejném tréninku a chtěli by 
s žáky vyrazit na co největší počet 

turnajů a zúčastnit se finále zimního 
halového turnaje. Na jaře by se žáci 
s největší pravděpodobností měli zú-
častnit Mistrovství České republiky. 

Starší žáci i přes velké oslabení 
z důvodu přestupu hráčů do vyšší 
kategorie obsadili po podzimní části 
sezóny první místo bez ztráty bodu, 

což je veliký úspěch, který se star-
ší žákům již dlouho dobu nepovedl. 
S přehledem a s velkým nasazením 
vyhráli všechny zápasy a v jarní čás-
ti sezóny se od nich očekává mini-
málně stejné nasazení a udržení si 
prvního místa v tabulce, což by zna-
menalo účast na Mistrovství České 
republiky. 

ÚSPĚCHY PODZIMNÍ ČÁSTI SEZÓNY

ního halového poháru. A následně 
pak v jarní sezóně, doufejme již 
v plné sestavě vítězství ve všech 
chystaných utkání, postup na MČR 
a zisk medaile i zde. 

Dorostenky po loňském 4. mís-
tu na poháru ČR přišly o velkou 
část základní sestavy, důsledkem 
přechodu do dospělé kategorie. 
V základu se tedy usadila nemalá 
část starších žákyň. První 3 utkání 
v podzimní sezóně si dívky spíše 
zvykaly na nové složení a na cel-
kově tvrdší styl hry dorostenek 
avšak od 4. zápasu již začaly před-
vádět úžasné a nebojácné výkony 
a to i vzhledem k občas až 6letému 
rozdílu mezi naším útokem a sou-
peřovou obranou. Fantasticky pak 
po „aklimatizování“ porazily s jed-
ním z těchto mladých útočníků 
v bráně tým Března A, které stejně 
jako loni sídlí na první příčce a kte-
rému se sestava od minula výrazněji 
nezměnila. Jsou nyní na 3. příčce 

avšak s bodovým ziskem, který jim 
již teď minimálně zajišťuje postup 
na PČR. 

Ženy jsou po podzimní části bez 
prohry na prvním místě. Spojeno 
s loňskou sezonou to již dělá 26 ví-
tězných zápasů v řadě, což je úcty-
hodné číslo. Zde bych rád pobídnul 
diváky, aby nás alespoň na tyto zá-
pasy přišli podpořit, jelikož se jedná 
o záruku zajímavé házené s příjem-
ným výsledkem pro Bakov. V zimní 
části čeká ženy několik prestižních 
turnajů s ligovými družstvy, včetně 
nejprestižnějšího: Českého Poháru, 
jehož čtvrtfinále odehrají naše ženy 
11. 1. v Žatci proti ligovým soupe-
řům jako Žatce, Chomutov (několi-
kanásobný MČR) a Modřany. 

Doufejme, že šňůra vítězství potrvá 
a ženy se opět dostanou na kvalifi-
kaci o 1. ligu žen, a zde s vypětím 
všech sil vybojují ligové právo opět 
pro bakovské barvy. 

TABULKA STŘELKYŇ:

Ženy:
Cecavová K.  58
Navrátilová K.  24
Špringerová D.  20
Vaníčková S.  12
Volná B.  5
Mrákotová H.  1

Dorostenky:
Navrátilová K.  55
Nitschová T.  46
Vaňková J.  15
Křibská T.  13
Ďuračková L.  2
Reslová L.  1

Starší žačky:
Nitschová T.  63
Burianová V.  35
Křibská T.  17
Vaňková J.  14
Balounová A.  14
Ďuračková L.  5
Korelová K.  2
Kaplanová A.  1
Janečková S.  1

Mladší žačky: 
Burianová V.  27
Balounová A.  11
Kaplanová A.  6

Alena Řeháková
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INZERCE

Kácení a řez rizikových stromů 
stromolezeckou technikou.

Tel.: 606 527 091

MASÁŽNÍ  SALON  SUNSHINE
R e k o n d i č n í  a  s p o r t o v n í  m a s á ž e

„ … n e c h t e  h ý č k a t  s v é  t ě l o  i  d u š i … “

O l d ř i c h  R i c h t r
V á š  o s o b n í  m a s é r

A K C E  5 0 %  S L E VA  D O  3 1 .  1 2 .  2 0 1 3
(kvalitní masáže již od Kč 150,-)

R y b n í  D ů l  2 2 9 ,  2 9 4  0 1   B a k o v  n a d  J i z e r o u
T e l . :  3 2 6  7 8 1  1 8 5 ,  7 7 7  9 9 9  8 2 4

w w w . m a s a z e b o l e s l a v . c z ,  i n f o @ m a s a z e b o l e s l a v . c z

Dorostenci jsou po podzimní části 
na druhém místě po prohře s řevnic-
kým celkem, který má ale zkušenosti 
ze soutěže mužů, což naši dorostenci 
velmi postrádají. Do nové sezóny šli 
dorostenci pod vedením nových tre-
nérů, kteří jsou s výsledky velmi spo-
kojeni a očekávají od dorostenců ale-
spoň stejné výsledky i po celou jarní 
část a tudíž i účast na Poháru České 
republiky. 

Muži si před začátkem soutěže dali 
jasný cíl – postup do druhé ligy. I bez 
trenéra odstartovali sezónu slibně 
a po podzimní části jsou na třetím 
místě se ztrátou pěti bodů na vedoucí 
celek Staré Huti, což je velmi malý bo-
dový rozdíl a v jarní části se chystají 
porazit všechny celky a tudíž postou-
pit do druhé ligy, ve které chtějí naši 
hráči nasbírat co nejvíce zkušeností ze 
zápasů proti silnějším a herně někdy 
mnohem lepším soupeřům z Plzeňské-
ho a Severočeského kraje. V zimní pří-
pravě se chtějí muži zúčastnit alespoň 
třech turnajů v různých krajích.

Alena Řeháková
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BAKOVSKO: registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod č. E 13365. Vydává Městský úřad Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, IČO: 00237418,
tel.: 326 781 500, fax 326 781 207, info@bakovnj.cz

Šéfredaktor – Magdalena Bulířová.
 

Vychází jako měsíčník v nákladu 1900 ks, zdarma, dne 18. 11. 2013. Příští vydání 16. 12. 2013, uzávěrka příspěvků 1. 12. 2013.


