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Vážení občané, 

rok 2009 nám začal pro náš kraj bohatou sněhovou nadílkou, kterou si užívají 
zejména děti, méně už ti, kteří udržují silnice a uklízejí chodníky. Přesto si dovolím 
vyslovit názor, že třeskutý mráz a krásný bílý sníh je pozitivním a radostným začát-
kem roku, a já pevně doufám a věřím, že přestože se stále hovoří o finanční krizi, 
bude rok 2009 rokem úspěšným. 

Zatímco naše technická četa v těchto dnech mrzne venku a odklízí sníh už od druhé 
hodiny ranní, za což jim patří poděkování, neboť žádná externí firma by nám město 
včetně místních částí neuklidila tak rychle a v takovém rozsahu (a prosím buďte sho-
vívaví, pokud se právě na tu Vaši ulici dostane později), vedení města a zastupitelé 
se „potí“ nad připravovaným rozpočtem města na letošní rok, který je směrodatný 
pro realizaci schválených investičních akcí. Předpokládané datum schválení rozpočtu 
na letošní rok je datum 28. 1. 2009, kdy proběhne řádné zastupitelstvo města, a to 
za předpokladu, že se zastupitelé dohodnou na podobě rozpočtu v 1. polovině ledna. 

Po schválení rozpočtu již nic nebrání tomu, abychom započali s přípravou jednot-
livých akcí a projektů. A co by se mělo v letošním roce realizovat? Prozatím nemo-
hu předbíhat, neboť záleží na rozhodnutí zastupitelů, kterým akcím dají prioritu, 
nicméně z větších investičních akcí to budou zejména akce podmíněné získáním 
dotace (schválené je vybudování volnočasového areálu, zažádáno je o finanční 
příspěvek na dostavbu školky a připravujeme žádost na získání finančních pro-
středků pro dopravní terminál a zajištění hradu Zvířetice). 
 
 A co je mým osobním přáním, jak by měl Bakov vypadat v průběhu roku 2009? 
Velmi ráda bych prosadila vyváženost mezi investičními akcemi, které jsou nutné 
pro zajištění fungování města (rekonstrukce budov základní školy, dostavba mateř-
ské školy, zlepšení prostředí železniční zastávky a veškeré městské zeleně, opravy 
komunikací), a ostatními akcemi, které se týkají společenského a kulturního života 
nás všech (informační a kulturní středisko, společné sázení stromů, akce pořádané 
společně městem a základní nebo mateřskou školou, vybudování klubu seniorů). 

Závěrem bych popřála nám všem, aby se Bakovu v roce 2009 dařilo alespoň tak 
dobře jako v roce 2008 a abychom nemuseli řešit žádné mimořádné události, 
které by město poškodily, zastupitelům a radním města bych ráda popřála dobré 
nápady a pevné zdraví, aby mohli řádně hájit zájmy nás všech občanů, a čte-
nářům i nečtenářům Bakovska, všem občanům pevné zdraví a hodně úspěchů 
v soukromém i profesním životě. 

Mgr. Jana Štěpánová, starostka města

sloVo starostky

Jistě již většina z Vás ví, že začátkem letošního roku dojde na městském úřadě 
ke změně v osobě nejvyššího úředníka – tajemníka, resp. u nás tajemnice. K této 
změně dochází z důvodu odchodu dosavadní tajemnice, paní Jaroslavy Čermá-
kové, do důchodu.

Paní Jaroslava Čermáková, tajemnice městského úřadu, která koncem ledna 
oslaví 60. narozeniny, je výraznou osobou našeho města po mnoho let. Na měst-
ský úřad nastoupila v roce 1991 jako vedoucí správního odboru, od roku 1999 
vykonává funkci tajemnice a je osobou, která má největší přehled o dění v našem 
městě a také největší odpovědnost za fungování úřadu. 

Funkce tajemnice není nikterak jednoduchá, a to nejen pro odpovědnost danou 
zákonem o obcích. Jde o osobu, která nejenom řídí všechny úředníky, komuniku-
je s občany, spolupracuje se starostou a místostarostou, účastní se rad a zastupi-
telstev, ale také musí sledovat změnu právních předpisů, zajišťovat průběh všech 
voleb, po volbách do obecních zastupitelstev de facto učit nové zastupitele, co 
výkon funkce zastupitele znamená, pomáhat novým představitelům obce rychle 
se zorientovat v problematice obce. To vše naše paní tajemnice umí a zvládá 
velmi dobře a já se často pozastavuji nad její ochotou a trpělivostí, ať již při práci 
s občany nebo námi zastupiteli. Její osobní angažovanost v pomoci občanům je 
podle mého názoru mimořádná, nejen, že se vždy snaží vyřešit problém obča-
na, přičemž samozřejmě musí současně hájit zájmy celého města, ale účastní se 
i akcí, které přímo z jejího postavení tajemníka nevyplývají. Několik příkladů, 
které mi utkvěly v hlavě: osobní pomoc při vyhoření rodinného domu v Rybním 
Dole, pomoc při každoročních povodních, sázení aleje. 

Práce paní tajemnice, ale i jí jako člověka si osobně velmi vážím. Dovolte mi, 
abych jménem svým i jménem všech zaměstnanců Městského úřadu v Bakově 
nad Jizerou naší paní tajemnici poděkovala za obětavou práci, pomoc i za přátel-
ské rady, popřála hodně zdraví a spokojenosti, aby důchodu užívala v plné síle 
a plnila si ta přání, která při zaměstnání nebylo možné stihnout. 

Mgr. Jana Štěpánová, starostka města

tajeMniCe Versus tajeMniCe
PoděkoVÁnÍ PanÍ jaroslaVě ČerMÁkoVÉ
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VŠeCHno jednou konČÍ

Nová vedoucí úřadu je představena a vy 
budete mít možnost se s ní na úřadě se-
tkávat a hodnotit její práci. Mně nezbývá 
než trochu bilancovat, poděkovat, popřát 
a rozloučit se. 

To bilancování bude krátké. Na úřad 
jsem nastoupila v r. 1991 na základě kon-
kurzního řízení za starosty p. Jaroslava 
Šimona. Pod jeho vedením jsem funkci 
vedoucí správního odboru vykonávala 8 
let. Možná bych mohla požádat o zápis 
do Guinnesovy knihy rekordů, protože 
se asi žádnému tajemníkovi v republice 
nepodařilo to co mně; souhlas se jmeno-
váním do funkce tajemnice jsem obdrže-
la od přednosty Okresního úřadu Mladá 
Boleslav (tehdy nebyly kraje) v lednu 
1999 za starostky Ing. Marie Štěpánové, 
matky nynější starostky. Z funkce od-
cházím po deseti letech v lednu r. 2009 
za starostky Mgr. Jany Štěpánové, její 
dcery. 

Shoda náhod, že? Při výčtu svých staros-
tů nesmím zapomenout Jiřího Hiekeho, 
který mi šéfoval před současnou paní 
starostkou. Téměř 18 let života na úřadě 
je dlouhá doba; za mého působení se ko-
naly čtvery komunální volby a o „vzrů-

šo“ ve městě a na úřadě před nimi ani 
po nich nebyla nikdy nouze. Volby par-
lamentní, senátní, krajské, do EU a EP 
do výčtu ani nepočítám. V radě města 
i v zastupitelstvu za tu dobu proběhly 
stovky jednání, vystřídalo se mnoho lidí, 
obměnili se i lidé na úřadě, měnily se 
zákony, předpisy a nařízení, zajišťova-
ly nové služby pro občany, absolvovali 
jsme mnoho dní a hodin různých vzdě-
lávání a školení. K lepšímu se změnilo 
město, vylepšil se úřad, změnilo se 

i chování lidí, ale netroufám si říci, že 
vždy k lepšímu, zřejmě díky situaci, kte-
rá ve společnosti vládne. Moji práci už 
musíte zhodnotit sami. 

Poděkovat chci všem „ svým“ staros-
tům, kolegyním a kolegům současným 
i těm minulým za spolupráci, za podpo-
ru a pochopení někdy i mých „tvrdohla-
vých“ nápadů, názorů při zavádění no-
vých věcí a postupů. Budu na vás moc 
vzpomínat. 

Dík patří i všem pracovníkům tech-
nické čety, městské knihovny, měst-
ské policie, ředitelkám mateřské 
a základní školy a jejich zaměstnan-
cům za spolupráci a pomoc, kdykoli 
jsem je o to požádala. Nesmím zapo-
menout ani na bezvadnou spoluprá-
ci s našimi hasiči, se členy komisí, 
ve kterých jsem pracovala, s baráční-
ky. Vážím si těch, kteří měli odvahu 
a chuť starostovat, zasednout v radě či 
zastupitelstvu města a pro město něco 
dělat, i těch kteří pracují pro město 
na osadních výborech, občanských 
sdruženích a sportovních organiza-
cích a pracují s mládeží. Ti, na které 
jsem zapomněla, ať mi prominou. 

Všem Vám přeji krásný rok 2009 
a v něm jen to dobré! 

Jaroslava Čermáková

P. S: 
K Vánocům jsem dostala krásné 

přáníčko od bývalé kolegyně, která 
mi na konci přála, abych si konečně 

vychutnala „čas bez termínů“. 
Jindřiško, 1. února jdu na to! 

noVÁ VedouCÍ MěstskÉHo úřadu

V listopadovém čísle Bakovska jste mohli zaregistrovat, že bylo vypsáno výbě-
rové řízení na pozici vedoucího městského úřadu (tajemníka) z důvodu mého 
odchodu do důchodu. 

Jak to dopadlo? Do výběrového řízení se přihlásilo 10 uchazečů, z nichž devět 
splnilo podmínky stanovené zákonem a zúčastnilo se dne 1. prosince ústního po-
hovoru za účasti zástupce ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje. Souhlas 
ředitele krajského úřadu je totiž jednou z podmínek pro jmenování vedoucího 
úřadu. 
 Dnes tedy mohu představit novou vedoucí úřadu – Mgr. Lenku Kožíškovou, 
která mě vystřídá ve funkci od 1. 2. 2009. 

Prozradím na ni, že jí je 28 roků, pochází ze Semil, vystudovala Právnickou 
fakultu UK v Praze, v Bakově již delší dobu žije a v r. 2008 se zde i do rodiny 
Kožíškových vdala. Na náš úřad nastoupila již v roce 2007 po výběrovém řízení 
z Katastrálního úřadu Mladá Boleslav do funkce právník města. Zná dobře pro-
blematiku města i městského úřadu, zúčastňuje se jednání rady i zastupitelstva. 

A protože z vlastní dlouholeté zkušenosti vím, že nastupuje na post, který sku-
tečně není lehký, přeji jí, aby se jí tak jako mně, stala práce koníčkem, aby se 
jí při ní dostalo podpory rodiny. Přeji pevné nervy a hodně trpělivosti. Lenko, 
držím palce! 
 

Jaroslava Čermáková

Od 5. ledna 2009 bude úřad pro veřejnost přístupný takto:

pondělí a středa  7:30-12:00 hod.  12:30-17:00 hod. 
úterý a čtvrtek  6:30-12:00 hod.  12:30-14:30 hod. 
pátek  6:30-12:00 hod. 
 
O polední přestávce bude úřad uzavřen. 

Jaroslava Čermáková

ZMěna PraCoVnÍ doBy úřadu

Oznamujeme občanům, že úhrada poplatku za svoz komunálního odpadu se pro-
zatím odkládá, a to až do rozhodnutí zastupitelstva města o výši poplatku, resp. 
o schválení obecně závazné vyhlášky města 1/2009. 
Návrh na rozhodnutí bude předložen dne 28. 1. 2009 na řádném jednání zastu-
pitelstva města. 
O přesném termínu, kdy budete moci poplatek uhradit, budete informováni 
způsobem v městě obvyklým, tj. městským rozhlasem, ve vývěsních skříňkách, 
v Bakovsku. 
Popelnice budou firmou Compag do té doby pravidelně vyváženy jednou týdně 
podle lokality, tj. ve čtvrtek a v pátek, zatím bez úhrady poplatku. 

Iveta Čermáková

jak je to s PoPlatkeM Za sVoZ 
koMunÁlnÍHo odPadu? 



reflexní vesty pro děti mateřské školy
V polovině prosince předala starostka 
města Mgr. Jana Štěpánová a ředitel 
městské policie Daniel Šulc ředitel-
ce bakovské mateřské školy Dagmar 
Vlastové věcný dar, získaný za fi-
nanční podpory Středočeského kraje 
v rámci grantového programu doprav-
ně bezpečnostních opatření na sil-
nicích Středočeského kraje. Při této 
příležitosti starostka města poděko-
vala všem učitelkám mateřinky za je-
jich celoroční práci s dětmi. Ředitel 
městské policie seznámil předškolá-
ky s obsahem dárku, ve kterém byly 
reflexní vesty s potiskem dětských 
motivů. Poučil je o jejich správném 
užití v běžném provozu. Nyní budou 

naše děti dobře viditelné při procházce 
městem a jeho okolí. 

Vloupání do restauračního zařízení
V ranních hodinách přijala hlídka te-
lefonické oznámení bezpečnostního 
technika Českých Drah, že zazna-
menal výpadek elektrického proudu 
v obci Malá Bělá a vlakového přejez-
du. Při jeho zapojení technik zjistil, 
že u přilehlého restauračního zařízení 
"U Trati" je rozbité okno. Strážníci se 
dostavili na místo, kde zjistili, že došlo 
u výše uvedeného restauračního zaříze-
ní k vloupání. Byly vylomeny mříže, 
které musel pachatel vytrhnout ze zdi 
a ty pak pohodil za hospodou v neda-
lekém křoví. Pachatel rozbil skleněnou 

výplň u okna, kterým se poté dostal 
do objektu. Uvnitř hlídka zjistila stopy, 
vedoucí k hracím automatům. Na místo 
byla přivolána hlídka Policie ČR, která 
si celou věc na místě převzala. 

odcizené vozidlo
Při kontrole bezpečnosti v Bakově nad 
Jizerou narazili strážníci na podezřelé 
vozidlo, bez přední kapoty, projíždějící 
obcí Malá Bělá. Hlídka se vydala za vo-

zidlem, které po chvíli našla odstavené 
v ulici Linkova. Ve vozidle ani v jeho 
okolí se nikdo nezdržoval. Strážníci 
učinili dotaz na obvodní oddělení Poli-
cie ČR Mnichovo Hradiště, kde zjistili, 
že se jedná o odcizené vozidlo. V něm 
také nalezly různé předměty, sloužící 
zejména k trestné činnosti, jako napří-
klad páčidla apod.

Daniel Šulc, 
ředitel MP
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Z denÍku MěstskÉ PoliCie

Zveme občany na první letošní veřejné jednání zastupitelstva města, které se 
bude konat ve středu dne 28. 1. 2009 od 18:00 hod. na radnici. 

Hlavními body programu budou zejména schválení rozpočtu města na rok 2009 
a schválení OZV č. 1/2009 o poplatku za svoz TKO. Přesné znění pozvánky 
bude zveřejněno v zákonné lhůtě. 

Jaroslava Čermáková

PoZVÁnka na jednÁnÍ ZastuPitelstVa

Přesto, že jsem v srpnu loňského roku informovala o tom, že se od 1. 1. 2009 
i u nás upravuje výše koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, na základě čas-
tých dotazů občanů a informací v mediích přetiskujeme část srpnového článku:

Dřívější možnost snížit daň koeficientem 0, 3 a 0, 6 (podle počtu obyvatel v míst-
ních částech) padla, nejnižší koeficient pro stanovení daně je nyní zákonem sta-
noven na 1. Proto muselo zastupitelstvo v červnu přistoupit k vydání nové OZV 
s účinností od 1. 1. 2009 (plný text uveden). Co to znamená v praxi? 
Že nyní např. občan z Horek (dříve koeficient 0, 3) zaplatí od 1. 1. 2009 na dani 
za 1m2 zastavěné plochy 1, - Kč, dříve 0, 30 Kč. Občan z Malé Bělé zaplatí od 1. 
1. 2009 na dani za 1m2 zastavěné plochy 1, - Kč, dříve 0, 60 Kč. Občan z Bakova 
zaplatí od 1. 1. 2009 na dani za 1m2 zastavěné plochy 1, 60 Kč, dříve 1, 40 Kč. 
Nutno podotknout, že při rozhodování o výši koeficientu postupovalo zastupitel-
stvo velmi uvážlivě, neboť mohlo podle zákona stanovit koeficienty vyšší, mohlo 
dokonce stanovit koeficient místní a tím zvýšit daně pro všechny až na 5, - Kč/m2. 
 
Co se týká podávání daňových přiznání ze závislé činnosti a pro OSVČ infor-
muji, že jednáme s finančním úřadem o možnostech jako v předešlých letech, tj. 
o jejich podání přímo na MěÚ. Bližší informace sdělíme v únorovém čísle. 

Jaroslava Čermáková

daŇ Z neMoVitostÍ 2009



4

Zápis z výročního hodnotícího posezení 
dne 8. 11. 2008

Výroční hodnotící zasedání naplánova-
né na 8. listopadu 2008 se uskutečnilo 
za nevlídného podzimního dne. Všechny 
chmury se však rozplynuly při vstou-
pení do hezkého, příjemně vytopeného 
sálu v restauraci „Beseda“. Veselé barvy 
svérázu tetiček a sousedů prozářily celý 
prostor a zvláště vynikla krása našeho 
praporu a jeho „majestátnost“ dala slav-
nostní ráz celému zasedání. Připravených 
70 míst se brzy zaplnilo. 50% účast na-
šich členů nás potěšila a mile překvapila 
i účast jedenácti okolních obcí. Jako vždy 
nás poctili svou přítomností i zástupci 
Městského úřadu v Bakově nad Jizerou 
a to paní starostka Mgr. Štěpánová a mís-
tostarosta pan Hieke. Za 5. župu byli 
delegováni dva členové konšelstva a to 
rychtářka tetička Rulcová a organizační 
rychtář soused Křemeček. 
 Zahájení provedl rychtář J. Bednář zvláš-
tě milým přivítáním všech přítomných. 
Po vzpomínce na zemřelou tetičku Strán-
skou následovala kulturní vložka. Děti, 
pod vedením paní učitelky Doškářové, 
předvedly zdařilé pásmo básniček. Náš 
vzdělavatel a kronikář PhDr. Vladimír 
Bednář osvěžil paměť nás všech výčtem 
událostí, které předcházely vzniku naše-
ho samostatného státu - Československa, 
samostatný jeho vznik a jeho historický 
význam. 
Následovaly zprávy a to syndičky L. 
Bednářové, berní tetičky V. Brožové, slí-
dilů účtu ve zprávě J. Hašlarové a švan-
dymistra M. Dittricha, který mluvené 
slovo proložil humornými písničkami 
a navodil tak uvolněnost celé atmosfé-
ry. Rychtář J. Bednář seznámil přítomné 

s pozemkovými a finančními transakcemi 
naší baráčnické obce a poděkoval celému 
konšelstvu za příkladnou celoroční práci. 
Zhodnocení naším pantatínkem Zdeňkem 
Flanderkou bylo stručné a kladné, neboť 
všechny zprávy byly konkrétní, věcné, 
výstižné a naší berní bylo odsouhlaseno 
udělení výprostného, takže vše bylo spl-
něno bez připomínek. Projevy delegátů 
ze sousedních obcí byly velmi pochvalné 
a plné srdečných přání úspěchů v dal-
ší práci. Milá a příjemná slova zazněla 
i z úst zástupců 5. župy spolu s informa-
cemi o plánech 5. župy a Veleobce. 
Hezkou tečku učinila starostka města 
Mgr. Štěpánová svým oceněním našeho 
baráčnického počínání ke zkvalitnění ži-
vota občanů našeho města, zvláště té starší 
generace. Švandymistr spolu s rychtářem 
popřáli jubilantům IV. čtvrtletí, kteří ještě 
nedostali gratulaci a sladkou pozornost 
domů. Životního jubilea se v prosinci do-
žívá i náš rychtář, kterému gratulací byl 
také potlesk přítomných. Následovala 
přestávka a milé přivítání našeho milého 
hosta - pana Rudolfa Jelínka. Tento vyni-
kající filmový a divadelní herec ochotně 
přijal naše pozvání na besedu. Jsme šťast-
ni, že můžeme našim tetičkám a souse-
dům postupně přibližovat velké osobnosti 
kulturního světa, které dosud jen znali 
z filmového plátna nebo z televizní obra-
zovky. 
Po výborném občerstvení se uskutečnila 
beseda. Pan Jelínek vzpomínal na svo-
je dětství, divadelní začátky i na vrchol 
své slávy a mimořádné filmové role. Rád 
odpověděl i na všetečné otázky a přidal 
i humorné zkazky ze svého života na di-
vadelních prknech. Vzpomněl i na setkání 
s našimi divadelními ochotníky, přede-
vším s manželi Brodskými. 

Příjemné odpoledne bylo zakončeno tom-
bolou, kdy každý lístek, který přítomní 
obdrželi, vyhrával. Pro zpříjemnění celé-
ho programu přispěl i pan Hlaváček svou 
hudbou a chutné koláčky, napečené opět 
našimi tetičkami. 

Všichni odcházeli domů s příjemnými po-
city z hezky prožitého odpoledne a kon-
šelé s uspokojením ze zdařilé práce

Bednářová L. 
syndička

trenČÍnŠtÍ BarÁČnÍCi BilanCujÍ

Opiáty, mezi které patří mj. heroin, mají na organismus účinek tlumivý. Po je-
jich užití dochází k poklesu tlaku, zpomalení dechu, ospalosti, otupělosti. Uži-
vatel může také pocítit nevolnost, hučení v uších apod. Výrazná vlna užívání 
heroinu k nám přišla po přelomu tisíciletí. V současné době u nás heroin téměř 
vymizel. 
Díky tomu, že na opiátech vzniká již po několika užitích fyzická i psychická 
závislost, musí uživatel této drogy rapidně zvyšovat své dávky, aby nedochá-
zelo k pro něj nežádoucím účinkům – abstinenčním příznakům (ty jsou často 
drastické, zahrnující průjmy, křeče, bolesti kloubů atd.). Vzhledem ke zvy-
šování dávek a k potřebě každodenní konzumace heroinu jsou také vysoké 
finanční nároky na koupi drogy. Vzhledem k praktické nemožnosti a neschop-
nosti pracovat dochází často u těchto jedinců ke kriminálnímu chování, přede-
vším k drobným krádežím v obchodech, vykrádání automobilů atd. 
Nebezpečí heroinu spočívá především ve zdravotních rizicích spojených 
s nejčastější formou jeho užívání (nitrožilně). Při nitrožilním užívání dochází 
totiž často k přenosu různých infekcí (hepatitidy, HIV), velmi snadno také 
dojde k předávkování a následnému úmrtí. U heroinu nelze předem odhadnout 
konzistenci (čistotu) zakoupené dávky, kdy extrémně čistá droga může být 
příčinou smrti. 

Vzhled: bílý nebo nahnědlý prášek 
 
Způsob užití: kouření, šňupání, injekční aplikace

Příznaky: jizvy po vpiších (pokud jde o nitrožilní způsob aplikace), spavost 
v nezvyklou dobu, při ovlivnění drogou nereagují zúžené zornice na světlo, 
zpomalení dechu, nesrozumitelná řeč, celkový útlum organizmu, střídání po-
citů libosti a apatie, snížení prahu bolestivosti, vodnaté oči, bledá kůže, nízká 
váha uživatele

rizika: rychle vzrůstající těžká psychická a fyzická závislost, při injekční 
aplikaci nebezpečí přenosu infekčních chorob, při předávkování (ke kterému 
může dojít velice snadno) možné úmrtí

abstinenční příznaky: Při odvykání potíže jako nespavost, zrychlený tep, 
rozšíření zornic, výtok z nosu, pocení, podrážděnost, bolesti kloubů, břicha 
a svalů, zvracení, nevolnost, průjmy, třes nebo křeče. Abstinenční příznaky 
následují krátce po odeznění účinku drogy (již za několik hodin). 

Kontaktovat nás můžete na následujících telefonních číslech a adresách:

Sběr odhozených injekčních stříkaček, 
výměnný program a poradenství pro 

uživatele návykových látek přímo 
v Bakově nad Jizerou:

Tel.: +420 728 245 196  
– Míša, Denisa, Zuzana

V Bakově nad Jizerou jsme každé 
pondělí od 12:00 do 16:00

e-mail: streetwork@os-semiramis.cz

Poradenství pro uživatele, rodiče 
a blízké osoby, zprostředkování léčby 

apod.:
Tel.: +420 326 303 468  

– K-centrum Mladá Boleslav
Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav – 

každý den od 10:00 do 17:00
mail: k-centrum-mb@os-semiramis.cz

os seMiraMis - Heroin

VZPoMÍnka

14. ledna uplynuly dva roky, co 
nás navždy opustila maminka, 
paní 

Otilie Pospíšilová. 

S láskou vzpomíná dcera 
s rodinou. 

od ČtenÁřů
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Z MateřskÉ a ZÁkladnÍ Školy

Po předvánočních přáních zdraví, štěstí, pracovních úspěchů a novoročních před-
sevzetích nastává čas na jejich plnění a nasazení vlastních sil do práce. I u nás 
ve školičce jsme si toho vědomi. První školkový den v roce 2009 byl plný vánoč-
ního vyprávění o prožitcích z vánoc, z dárečků a z veselých oslav nového roku 
a tím i my jsme se pustili do práce. Jaká práce? 
I když se povídání na toto téma zdá jednoduché, věřte, že vzpomenout si co jsem 
měl k štědrovečerní večeři, co mi všechno Ježíšek donesl a co nejkrásnějšího 
jsem prožil, není až tak snadné. Proto si často „cvičíme“ nejen při takovýchto 
činnostech paměť, umění naslouchat kamarádovi, dovednost porozumět ostatním 
o čem vyprávějí, dokázat se soustředit na slovíčka a vyslovit je, umět rozvážně 
položit otázku a také trpělivosti toto zvládnout. Radostný prožitek ze sněhové-
ho dovádění, z pohybu, lze očekávat, pokud se snažíme i o to, abychom na sebe 
dávali pozor, respektovali jeden druhého, respektovali pravidla hry, uměli zvolit 

správné oblečení, aby nám nebyla zima a pamatovali si, který z těch bobů a sáněk 
je vlastně můj. 
A že všechno toto i mnohé jiné naše učení, naše „dětská práce“ není k zahození, 
jistě ukáže i zápis do prvních tříd ZŠ. Ten nás předškoláčky čeká poslední týden 
v lednu. I když někteří z nás máme trošičku strach, paní učitelky říkají, že to je pro 
nás velký den. Je plný nejen úsilí, ale i legrace a zábavy. 
V lednu rovněž navštívíme divadelní představení a absolvujeme zimní radovánky 
na naší zahradě prostřednictvím připraveného zimního projektu „Zahradní krá-
lovství“. 
Věříme, že se nám ta naše „dětská práce“ bude v naší školičce i tento rok 2009 
dařit. A jak to poznáme a poznáte? No přeci, budeme pilní, veselí, usměvaví a plni 
informací a dětského umu. 

Děti a učitelky z MŠ

„noVoroČnÍ ŠkolkoVÁnÍ“

V úterý 9. 12. jsme se vydali vlakem 
do Prahy, měli jsme v plánu zkouknout 
kino, navštívit Vyšehrad a prohlédnout 
si vánočně vyzdobené Staroměstské 
náměstí. 
Vlak nás dovezl na pražské hlav-
ní nádraží, pěšky jsme se přesunuli 
na Václavské nám. na metro a popojeli 
na Floru do kina IMAX. Čekali na nás 
Dinosauři- Giganti Patagonie, dostali 
jsme speciální brýle, kterými je vidět 
trojrozměrně, takže na nás padaly me-
teority, dinosauři nás málem zašlápli 
a útočili na nás pravěcí ptakoještěři. 
Po občerstvení jsme metrem přejeli 
na Vyšehrad, prohlédli jsme si skálu, 
odkud podle pověsti skočil Šemík, 
na Slavíně jsme hledali hroby slavných 

osobností- např. B. Němcové, K. Čap-
ka, K. H. Máchy, V. Buriana, J. Neru-
dy. 
Metro nás přesunulo k Pražskému hra-
du, viděli jsme výměnu stráží a pak 
jsme se rozdělili. První skupina si šla 
prohlédnout Loretu- nejzajímavější 
byl trezor s církevními předměty. Dru-
há skupina (převážně holky) zavítala 
do Strahovského kláštera na výstavu 
kostýmů z pohádek. Viděli jsme šaty 
Rumburaka, Popelky, Jasněnky, Pyšné 
princezny, Večernice, myší kožíšek, 
kouzelný plášť kouzelníka Viga a spous-
tu dalších. No schválně si tipněte, jakou 
barvu měly šaty princezny Krasomily, 
když je známe z televize jen černobílé. 
Abychom Vás dlouho nenapínali- jsou 

krásné smetanově vínové. 
Všichni jsme se zase sešli v Nerudově 
ulici a přes Karlův most došli až na Sta-
roměstské náměstí. Tam byl rozchod, 
takže jsme si mohli nakoupit drobné 

dárky a občerstvit se trdlem, palačinka-
mi nebo langošem. Počkali jsme si, až 
se rozsvítí vánoční strom a vydali jsme 
se vánoční Prahou na vlak. 

Berušky z 5. B

BeruŠky na eXkurZi 
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17. prosince jsme my, žáci 5. A, navští-
vili naposledy společně předvánoční 
Prahu. 
Ještě ve škole jsme se rozdělili do sku-
pin a každá si připravila povídání o mís-
tech, která jsme chtěli navštívit. Sami 
jsme i vymysleli trasu, aby nás zaujala 
a poučila. 
A sami jsme si také museli dělat prů-
vodce i s výkladem. Takže bylo nutné 
se dobře připravit a sehnat dost infor-
mací, ty pak zpracovat a část se musel 
každý naučit. 
Také jsme museli udělat rozpočet cesty, 
jak se budeme po Praze pohybovat, ko-
lik lístků na MHD koupit a spoustu dal-
ších věcí. Není to vůbec jednoduché. 
Přijeli jsme vlakem na Hlavní nádraží 
a metrem jeli rovnou na Vyšehrad. Tam 
jsme prošli vstupní Táborskou branou 
kolem domu, ve kterém žila spisova-
telka Popelka Biliánová. Další Leopol-
dovou branou jsme pokračovali kolem 
rotundy sv. Martina až na Slavín, kde 
jsou pohřbeni čeští velikáni. Podél vy-

šehradských hradeb jsme sešli k Raší-
novu nábřeží a podle Vltavy putovali 
až k Petřínu. Cestou jsme se podělili 
s labutěmi a kachnami o naše svačiny. 
A že se jich tam slétla hejna. 
Lanovkou jsme vyjeli na Petřín a oko-
lo rozhledny a Strahovského kláštera 
hurá na Pražský hrad. Tam jsme tak tak 
stihli slavnostní střídání stráží s hud-
bou, na které jsme se moc těšili. Líbila 
se nám i katedrála sv. Víta a nádvoří 
hradu. Okolo Zlaté uličky a po starých 
zámeckých schodech jsme sešli k met-
ru a celí nedočkaví jeli do Paláce Flora. 
Tam jsme nemohli vynechat občerstve-
ní v McDonaldu a pak už zase metrem 
jeli na Můstek. Největším lákadlem 
pro nás byl Sparkys – ráj hraček. Tam 
jsme utratili poslední korunky a každý 
si udělal aspoň malou radost. Poslední 
naší zastávkou bylo Staroměstské ná-
městí s Orlojem a překrásným vánoč-
ním stromem. Cestou zpět jsme pomá-
hali lampáři rozsvěcet lampy v Celetné 
ulici. Jenom jsme zatáhli za tyč a lampa 

se rozsvítila. Překrásně rozsvícené bylo 
i Václavské náměstí. 
Domů se nám vůbec nechtělo, ale vlak 
nečekal. Odjížděli jsme všichni s tím, 

že jsme si výlet hezky užili. Druhý den 
jsme se ve škole dozvěděli, že jsme 
po Praze ušli víc než 10 km!

Matěj Baloun, 5. A

ferdoVÉ naPosledy V PraZe

ŠkolnÍ sPortoVnÍ kluB

Velkého úspěchu dosáhli žáci 9. B 
Radek Bajer, Daniel Pokorný a Jakub 
Hozák, když dokázali vyhrát okresní 
kolo Poháru českého nohejbalového 
svazu škol. Turnaj proběhl ve středu 
3. 12. ve sportovní hale ZŠ Dolní 
Bousov. 
Naši žáci sehráli 8 utkání a ve všech 
dokázali zvítězit. Nedařilo se „A“ 
družstvu ve složení Lukáš Hošmánek, 
Tomáš Louda a Ladislav Váňa, kteří 
dokázali porazit pouze ZŠ Dolní Bou-
sov „B“. Jako bonus si hráči zahráli 
nadstavbu, z níž vítězové postupova-
li do finálové skupiny (vše na 1 set 
a mimo soutěž). I zde naši dokázali 
zvítězit. Turnaj se hrál jako kvalifika-
ce do celostátního kola (pohár Josefa 
Bicana – leden 2009). 
 Turnaj přinesl vyrovnaná a drama-
tická utkání. Domácí „A“ družstvo 
se opíralo o výborného smečaře, fot-
balová 7. ZŠ MB měla určitě z čeho 
vybírat hráče, naše vítězné družstvo 
zdobil výborný pohyb po celém hřiš-
ti a předvídavost, kam bude soupeř 
smečovat. 

Výsledky: 
Bakov „B“ – Bakov „A“ 2 : 1
Bakov „B“ – Dolní Bousov „A“ 2 : 0
Bakov „B“ - 7. ZŠ MB „A“ 2:1
Bakov „B“ - Dolní Bousov „B“ 2:0
Bakov „B“ - 7. ZŠ MB „B“ 2:0

Pořadí: 
1. ZŠ Bakov „B“  5 5 0 10
2. 7. ZŠ MB „A“  5 4 1 8
3. ZŠ Dolní Bousov „A“  5 3 2 6
4. 7. ZŠ MB „B“  5 2 3 4
5. ZŠ Bakov „A“  5 1 4 2
6. ZŠ Dolní Bousov „B“  5 0 5 0

Nadstavba: 
Bakov „B“ – Dolní Bousov „B“ 1:0
(první proti šestému)
7. ZŠ MB „A“ – Bakov „A“ 1:0 
(druhý proti pátému)
Dolní Bousov „A“ – 7. ZŠ „B“ 0:1
(třetí proti čtvrtému)

Finálová skupina:
Bakov „B“ - 7. ZŠ MB „A“  1:0
Bakov „B“ - 7. ZŠ MB „B“  1:0
7. ZŠ „A“ - 7. ZŠ „B“  1:0

ŽÁCi PostouPili do CelostÁtnÍHo kola 
V noHejBale

Trojice žáků Radek Bajer, Daniel Po-
korný a Jakub Hozák, kteří 3. 12. 2008 
vyhráli okresní kolo v nohejbalu, budou 
naši školu reprezentovat v celostátním 
kole Poháru Českého nohejbalového 
svazu základních škol. 

Akce proběhne ve dnech 16. - 17. 1. 
2009 v Praze jako Memoriál Josefa 
Bicana. 

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

PoHÁr Čns ZÁkladnÍCH Škol
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 Tradiční předvánoční závody ve skoku 
vysokém přilákaly do divadelního sálu 
2. ZŠ v Mnichově Hradišti asi stovku 
závodníků v osmi kategoriích. Letos 
proběhl již 12. ročník a naši žáci si 
vybojovali 3 místa na stupních vítězů. 
Druhé místo v kategorii 8. tříd získal 
Mirek Čurej za výkon 145 cm, třetí byl 
ve stejné kategorii Jan Sajver, rovněž 
145 cm. V kategorii 7. ročníků skon-
čila třetí Nelly Dvořáková se 120 cm. 
V nejmladší kategorii žákyň 6. ročníků 
skočila Michaela Kertészová 115 cm 
a dělila se s domácí závodnicí o 3. - 4. 
místo. V dodatečném rozeskakování 
však prohrála a patří jí tedy 4. příčka. 
 Náš školní sportovní klub reprezento-
valo 14 dětí s těmito výkony:

Sajver Jan 8. ročník 145
Čurej Miroslav 8.ročník 145
Hošmánek Lukáš 9.ročník 140
Kroupa Jan 7.ročník 125
Matohlina Ondřej 7.ročník 125
Dvořáková Nelly 7.ročník 120
Kertészová Michaela 6.ročník 115
Dörfl Patrik 6.ročník 115
Bartoš Lukáš 6.ročník 115
Jandová Vendula 7.ročník 110
Bufáková Kristýna 7.ročník 110
Muchová Karina 6.ročník 105
Beran Jaroslav 6.ročník 105
Řezáč Patrik 8.ročník DNF

MniCHoVoHradiŠŤskÁ laŤka 9. 12. 2008

Mladší žáci našeho ŠSK vybojovali 
bronzovou pozici na 1. ročníku turnaje 
v halové kopané, který uspořádala ZŠ 
Bělá p. B. ve spolupráci s městským 
úřadem. 
Vstup do turnaje se našim vůbec nevy-
dařil a prohráli se ZŠ Doksy vysoko 0 : 5. 
Náš soupeř byl po všech stránkách lep-
ší a s přehledem vyhrál i celý turnaj. 
Druhé utkání proti 1. ZŠ Mnichovo 
Hradiště nabídlo v úvodu vyrovnaný 
boj, naši postupně získávali převahu, 
a přestože se předháněli v zahazování 
vyložených šancí, zvítězili poměrně 
přesvědčivě 3 : 0. 
Utkání o 3. místo Bakov-Dubá bylo 
vyrovnanější. Za stavu 1 : 0 jsme 
neproměnili 2 vyložené brankové 
příležitosti a v závěru jsme se museli 
strachovat o výsledek. 

sestava Bakova: lukáš Bartoš, on-
dřej Matohlina, ladislav Mlynka, 
stanislav nedvěd, jan kroupa, filip 
adam, Matěj Hampeis, Patrik dörfl

lukáš Bartoš byl vyhodnocen jako 
nejlepší brankář turnaje. 

skuPina „a“ skuPina „B“
Bakov - doksy 0 : 5 
Bělá - Zastávka u Brna 2 : 0
Bakov - 1. MH 3 : 0 Nedvěd, Mlynka, 
Matohlina 
Dubá - Zastávka u Brna 2 : 0
Doksy - 1. MH 4 : 1 
Dubá - Bělá 4 : 2
o 5.-6. místo 
Zastávka u Brna - 1. MH 0 : 0
(penalty 3 : 2)
o 3.-4. místo Bakov - dubá 1 : 0 Ne-
dvěd
finále Doksy - Bělá 4 : 2

POŘADÍ
1. Doksy
2. Bělá p. B. 
3. Bakov n. J. 
4. Dubá
5. Zastávka u Brna
6. 1. Mnichovo Hradiště   

3. MÍsto Z VÁnoČnÍHo turnaje

kultura a sPort

V neděli 7. prosince, těsně před předsta-
vením pražské agentury Hanzlíček, se 
konal v předsálí na radnici krátký, leč 
významný, slavnostní akt. V rámci letoš-
ní velké rekonstrukce na radnici, která se 
uskutečnila díky mimořádné městské do-
taci, zde byly slavnostně otevřeny toale-
ty, které patří k divadelnímu a plesovému 
sálu radnice, a toalety s dvěma novými 
hezkými koupelničkami, včetně sprcho-
vých koutů, pro účinkující. Slavnostní 
přestřižení pásky a uvedení nových WC 
do chodu bylo svěřeno osobám nejpovo-
lanějším, které na prosazení a realizaci 
těchto nových a moderních zařízeních 
mají asi největší zásluhu, paní starostce 
Mgr. Štěpánové a panu místostarostovi 
Hiekemu. Nutno ještě podotknouti, že 
v zákulisí "posvětily" chod záchodků 
známé osobnosti - jako jsou herečka 
p. Zavadská a herci p. Prachař a p. Ma-
tásek. S jejich výslovným svolením zde 
uvádím, že se jim záchodky moc líbily 
a že "to bylo něco". 
Prostě: "Kam se hrabou Zvonokosy! "

noVÁ WC na radniCi slaVnostně oteVřena 
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16. 1.  Ples železničářů
30. 1.  farní ples
20. 2.  Ples sokola a ZŠ Bakov
21. 2. Hasičský ples
6. 3.  Maškarní ples či diskotéka ds tyl
7. 3 a 8. 3. dětský karneval ds tyl (vždy od 15 hod.) 
14. 3.  Muzikantský ples
21. 3  Ples Města Bakov n. jiz. 

seZnaM Plesů letoŠnÍ seZony na radniCi

Takhle nazýváme rozloučení se starým 
rokem, které pořádá každoročně obec 
baráčníků na Malé Bělé. To se konalo 
tentokrát v pondělí 29. 12. od 17 hodin. 
Vždy na těchto akcích hrával soused 
Korel, který nás bohužel navždy opus-
til v létě, a tak jsme měli obavy, co tato 
ztráta udělá s našimi „dýchánky“ pro 
starší a pokročilé. V 16, 30 nic nena-
svědčovalo tomu, že se nám na Malé 
Bělé do našeho sálečku sejde při mra-
zivém počasí na 70 lidí. A nebyli to jen 
místní nebo přespolní, byli to i sousedé 
a tetičky z Doks či Zákup. 
K tanci nám hrála harmonikářská dvo-
jice Blanka Boháčková a Miloš Formá-
ček ze Sýčiny, které jsme si již „otes-

tovali“ při výročním zasedání a zjistili 
jsme, že umí víc, než jsme čekali. 
Tombola se nám sešla též dosti bohatá 
a do poslední chvíle vlastně nevíme, 
z kolika cen se bude skládat, protože 
ti, co k nám na tato příjemná posezení 
chodí častěji, vědí, že k dobrovolné-
mu vstupnému se donáší i něco málo 
do tomboly. Nakonec se tedy dalo do-
hromady 69 nejrůznějších cen. 
 Zábava se rozpouštěla nerada kolem 
desáté hodiny večerní, ale to už stejně 
všem jely poslední vlaky a autobusy 
domů. A tak snad dříve než na konci 
roku, na viděnou při harmonikách. 

Monika Čapková

furiant - BarÁČniCký silVestr

Dovolujeme si Vás pozvat na vernisáž 

výstavy obrazů bakovské rodačky, 
paní MVdr. Hany netíkové. 

Výstava bude zahájena
dne 23. ledna 2009 v 16 hodin

u příležitosti slavnostního otevření společenského 
a kulturního sálu v půdních prostorách radnice.

PoZVÁnka na VernisÁŽ

Mrzlo, až praštilo a členové souboru Fu-
riant se vypravili již potřetí na Tříkrálo-
vou obchůzku po Malé Bělé. Za zpěvu 
písně „My Tři králové jdeme k vám. . . 
“, obešli několik stavení a pozdravili se 
s místními obyvateli a popřáli jim mno-
ho štěstí v novém roce. Kašpar svěce-
nou vodou vykropil a Baltazar kadidlem 
navoněl byt. Melichar pak posvěcenou 
křídou na dveře napsal K+M+B+2009. 
K tomu, aby výprava byla autentická, 
dopomohl pan farář Jurnečka z Mni-
chova Hradiště, který potřebné atributy 
zapůjčil a také posvětil. 
Lidé byli potěšeni návštěvou, a tak 

obdarovali koledníky nejen financemi, 
které půjdou na dobrou věc, ale i něčím 
tím ostřejším pro zahřátí. A že to bylo 
potřeba! Loni vyšel tento svátek na ne-
děli, tak se během celého poklidného 
odpoledne dalo obejít více domů. Ten-
tokrát to bylo ale úterý a do toho ještě 
ten děsný mráz, tak snad se nebudou 
zlobit ti, na které se tentokrát se srdeč-
ným přáním nedostalo. Furianti vám to 
jistě rádi vynahradí při dalších akcích, 
které během roku chystají. 

Monika Čapková

furiant - tři krÁloVÉ

Již loni jsme vyrazili na prima výlet 
uspořádaný ke konci roku. Tentokrát 
jsme se v dobových kostýmech vydali 
do Nymburka, respektive do pivovaru 
Postřižiny. Zde jsme měli na půl jede-
náctou sjednanou exkurzi. Dozvěděli 
jsme se mnoho dalšího o výrobě piva. 
Něco už jsme samozřejmě znali z kláš-
terského pivovaru, ale v Nymburce 
jsme viděli i sladovnu a také jsme se 
dostali mezi plnění lahví. Což bylo do-
sti vtipné. Naši pozornost upoutala pa-
mětní deska Bohumila Hrabala, která je 
dle jeho přání umístěna ve výšce, kam 
čůrají psi. Vychutnali jsme si ve sklepě 

kvasnicové pivo a také jsme si odnesli 
nějaké ty suvenýry. Trochu nás vyvedl 
z míry fakt, že se oblíbený film Postři-
žiny vůbec nenatáčel v Nymburském 
pivovaře. Obrázky z filmu však celý 
pivovar zdobí. V podnikové prodejně 
jsme nakoupili pivko a vyrazili do měs-
ta na oběd. Ten jsme si protáhli do sva-
činy. Pak už nám nezbývalo než se vy-
pravit na nádraží odkud nám v 16 hodin 
jel vlak zpátky do Bakova. Na peróně 
jsme se rozloučili pivovarským pozdra-
vem: Dej Bůh štěstí. 
Hodně štěstí i Vám. 

Monika Čapková

furiant - Výlet
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Jako každoročně, ani tentokrát se náš 
poslední den v roce neobešel bez tradič-
ního sáňkování za každého počasí. To 
nebylo až tak zlé, jen nějak nebyl sníh. 
A tak se ze sáňkování stalo popostrková-
ní po zmrzlé trávě. Jednou s lepším a jin-
dy s horším výsledkem. Kosák dokonce 
nazul lyže. A jel. Sice pomalu a ztěžka, 
ale jel. Luboš zas pro změnu dorazil 
na čtyřkolce a Jana s Natálkou a Jindra 
s Luckou v kočáře. Popili jsme symbo-
licky šampaňské, popřáli si do nového 
roku a šli se zahřát k šéfové na čaj, kde 
jsme si pustili video z výletu do Nym-
burského pivovaru. Pak jsme se rozešli 
k domovu, poprvé však jen na chvíli, 
neb jsme večer měli bavit společnost, 
ale i sebe v Dolních Stakorách. 
A protože jsme v této obci po několika 
akcích už skoro jako doma, docela jsme 
se i na tu silvestrovskou změnu, kdy 
nebudeme sedět u nudného televizního 
programu doma, těšili. Na parket jsme 
nastoupili coby japonský zájezd s pře-
hlídkou zápasníků sumo. Dále jsme 
přítomným zazpívali pěknou písničku 
a popřáli šťastný nový rok. 

Po chvíli se na place představili naši 
kluci s novým tanečním vystoupením. 
To mělo takový úspěch, že my, holky, 
jsme si s naším kankánem připadaly 
úplně zbytečné. Ten jsme tančili těsně 
před půlnocí. Nakonec se však i ten 
líbil. A cože nepopíšu trochu té slávy 
našich mužů? Nemůžu. Je to velké pře-
kvapení pro letošní sezonu a je to něco 
tak bombastického a legračního, že by 
byla škoda to prozradit dříve, než to 
uvidíte na vlastní oči. 
A tak jsme se protančili do nového roku 
2009. Co nám přinese, to nevíme, ale 
věříme, že bude dobrý a že nás nezkla-
me. Obzvláště, když v něm oslavíme 
naše desáté výročí vzniku. 
Jak na Nový rok, tak po celý rok. Pro-
to jsme museli jít hned 1. ledna tan-
čit na Novoroční vínek do Nové Vsi, 
na který též chodíme již léta. Skupina 
Difur Band nás provedla příjemně ce-
lým večerem až do ranních hodin. 
Tak takhle nějak vypadá náš přelom 
roku. 

Monika Čapková

ŽiVÉ BetlÉMy V PodÁnÍ furiantů

30.1.2009 od 20.00 hod.

sál radnice Bakov n. j.

dj Marek Šrajer

zpívají:
lucky jane

Hana Pecková
Martina Pártlová

vstupné 150,--
předprodej Quelle Bakov a kosmonosy

PoZVÁnka na farnÍ Ples
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Vychází jako měsíčník v nákladu 1700 ks, zdarma, dne 16. 1. 2009. Příští vydání 13. 2. 2009, uzávěrka příspěvků 2. 2. 2009.

 ProdÁM Byt 4 + 1 
v Bakově nad jizerou

 Byt je v os. vl. , po částečné rekonstrukci.
 Volný ihned. 

 informace na tel. č. : 602 422 363
 728 357 457

Dne 14. 12. jsme odehráli poslední kolo 
roku 2008, když jsme doma rozdrtili 
poslední Sokol Sendražice 7:1. A když 
zatím suverénní favorit Kutná Hora 
překvapivě prohrála v Poděbradech, 
čelo skupiny se zajímavě vyrovnalo. 
26. 12. Sokol Bakov uspořádal tradiční 
bleskový turnaj v Nové vsi v restauraci 

u Čonků, kde za účasti 29 hráčů (z nich 
12 bakovských!) zvítězil v této sezóně 
již extraligový a velmi silný praktický 
hráč Martin Řehořek, druhý byl Da-
vid Vichnar (oba Sokol Ml. Boleslav), 
třetí Peter Baran ze Spolany Neratovi-
ce a čtvrtý pak nejlepší domácí Pavel 
Mudra (z turnaje přikládám i dvě foto-

grafie - další + podrobné výsledky jsou 
na internetových stránkách http://www. 
bakov-chess. ic. cz/? p=256). Den nato 
se šachoví nadšenci Jarda Záhorbenský 
a Vašek Lochman vydali do Libštátu 
u Lomnice nad Popelkou, kde prv-
ní jmenovaný obsadil v 56 členném 
poli bronzovou příčku za suverénním 

Zdeňkem Maršálkem ze Slávie Turnov 
a druhým Jardou Novotným z ŠK AD 
Jičín, Vašek skončil devatenáctý (více 
na http://www. chess. cz/kraje/khss/
nm08-09. htm#akce11). 
 

S přáním všeho NEJ
 - Jarda Záhorbenský

ŠaCHistÉ

fotBaloVÉ okÉnko

Halové turnaje

turnaj starýCH Gard
Dne 7. 12. 2008 se zúčastnilo mužstvo staré gardy SK Bakov nad Jizerou (hráči nad 
35 let) halového turnaje této věkové kategorie ve sportovní hale v Mnichově Hra-
dišti. Zaslouženým vítězem se stalo naše mužstvo, které nepoznalo během celého 
turnaje hořkost porážky. 

Základní skupina – výsledky:
SK Bakov – MSK Mnichovo Hradiště 2:1
SK Bakov – SK Mukařov 4:0
SK Bakov – SK Katusice 5:2
SK Bakov – SK Přepeře 7:3

finále:
SK Bakov – 333 Mnichovo Hradiště 4:3

sestava sk Bakov n. j. : 
Křížek – Macháček, Vaněk, Schmidt – Špringer, Bareš, Domácí, Pýcha

turnaj starŠÍCH ŽÁků

SKP Mladá Boleslav pořádal dne 21. 12. 2008 halový turnaj starších žáků za účas-
ti 8 mužstev ve sportovní hale Auto Škoda Mladá Boleslav. Turnaje se zúčastnilo 
i naše mužstvo starších žáků SK Bakov n. J. V konečné tabulce halového turnaje 
obsadili svěřenci trenérů Navary a Adama třetí místo. Celkovým vítězem se stalo 
mužstvo Polabanu Nymburk. 

Základní skupina – výsledky:
SK Bakov – SK Kosmonosy 3:2
SK Bakov – FK Loučeň 2:1
SK Bakov – Baník Podolí 0:3

semifinále:
SK Bakov – FK Polaban Nymburk 1:5

utkání o 3. místo:
SK Bakov – SKP MB 3:1

Lukáš Bláha, DiS. 


