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Městský úřad informuje
Slovo starostky
Slavnostní zahájení realizace projektu „Rozšíření a zkvalitnění výuky v MŠ
Bakov nad Jizerou“

DATOVÉ SCHRÁNKY

Jak v poslední době často informují média, veřejnou správu čeká velká změna.
Řeč je samozřejmě o doručování písemností, resp. o informačním systému datových schránek.
Pojem datové schránky zavedl zákon č.
300/2008 Sb., o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů. Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. 7. 2009,
nicméně tzv. ostrý provoz informačního
systému datových schránek nás čeká až
1. 11 .2009.
Co vlastně je datová schránka? Datová
schránka je datovým prostorem – elektronickým úložištěm, kam orgány veřejné
moci doručují datové zprávy a naopak,
odkud majitel datové schránky odesílá
zprávy orgánům veřejné moci. Klasickou
„papírovou“ komunikaci bude postupně
nahrazovat komunikace elektronická. Nejedná se ovšem o e-mailovou schránku.
Datová schránka představuje zaručenou
komunikaci mezi úřadem a majitelem datové schránky, kdy majitel doručovanou
zprávu již neopatřuje zaručeným elektronickým podpisem.
Datová schránka umožní přijímat majitelům schránek zprávy elektronicky,
což jim ušetří cestu na poštu. Na druhou
stranu úřadům bude umožněno snadnější
doručení dokumentů adresátům. Nepřihlásí-li se majitel datové schránky do své
schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl
dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený.

Ne všechny dokumenty ovšem bude
možné (pravděpodobně prozatím) doručovat prostřednictvím informačního
systému datových schránek. Jedná se například o projektové dokumentace či geometrické plány, v takovýchto případech
se klasickému doručení písemné podoby
dokumentu nevyhneme.
Komu jsou datové schránky určené? Ze
zákona vyplývá, že povinně budou datové schránky zřízeny orgánům veřejné
moci a právnickým osobám zapsaným
do obchodního rejstříku. Ostatní subjekty, tj. fyzické osoby, fyzické podnikající
osoby a právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku, si mohou zřídit datovou schránku zcela dobrovolně.
Jak si můžete zřídit datovou schránku?
Právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku bude zřízena Ministerstvem vnitra automaticky. Ostatní si
mohou vybrat, pokud budou mít zájem
o zřízení datové schránky, některý z následujících postupů:
• osobně doručit žádost na podatelnu Ministerstva vnitra ČR,
• zaslat žádost s úředně ověřeným podpisem na adresu Ministerstva vnitra ČR,
• zaslat žádost elektronicky se zaručeným
elektronickým podpisem,
• zřízení prostřednictvím kontaktního
místa Czech POINT, které je k dispozici
na MěÚ Bakov nad Jizerou a na poště.
A nyní trochu statistiky: k datu uzávěrky
tohoto vydání Bakovska byla přijata a následně vyřízena jedna žádost o zřízení datové schránky.
Mgr. Lenka Kožíšková
vedoucí úřadu

Město Bakov nad Jizerou dlouhodobě plánuje rozšíření kapacit mateřské školy
v Palackého ulici dostavbou pater nad jednotlivými pavilony. V roce 2008 byla
s využitím vlastních finančních prostředků města dokončena nástavba pavilonu
B, čímž bylo zajištěno udržení stávající kapacity MŠ v úrovni 130 dětí.
V listopadu roku 2008 předložilo město Bakov nad Jizerou žádost o poskytnutí
dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy na realizaci projektu
„Rozšíření a zkvalitnění výuky v MŠ Bakov nad Jizerou“.
Cílem tohoto projektu je zbudování nástavby dvou pavilonů MŠ (pavilonu A +
hospodářského pavilonu), zvýšení kapacity zařízení o 48 osob, zkvalitnění výuky
MŠ v oblastech hudebního, výtvarného, fyzického, estetického a dalšího vzdělávání, zavedení moderních technologií do výuky – interaktivní tabule, výukový
software, zkvalitnění stávajících prostor pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, zvýšený počet pracovních míst o 3 osoby, zahájení ekologického
třídění odpadů a obnova 745 m2 travnaté plochy v zahradě MŠ.
Město Bakov nad Jizerou se svou žádostí o poskytnutí dotace z ROP Střední
Čechy uspělo. Výbor regionální rady Střední Čechy schválil dne 8. července
2009 poskytnutí dotace na tento projekt ve výši 21 858 683 Kč, přičemž celkové
náklady projektu činí přibližně 23. 6 mil. Kč. Získání této dotace je významným
úspěchem města Bakova nad Jizerou, jelikož v rámci této podzimní výzvy ROP
byl podpořen pouze každý čtvrtý projekt. Navíc získala žádost našeho města nejvíce bodů ze všech 40 předložených žádostí.
Vlastní realizaci stavebních prací předcházela realizace výběrových řízení
na dodavatele stavebních prací a ostatních služeb a nyní Vám můžeme s radostí
oznámit, že se dne 5. srpna 2009 ve 14 hod. uskutečnilo slavnostní zahájení
projektu spojené s odhalením informačního panelu a předáním staveniště zhotoviteli stavebních prací, které budou ukončeny v srpnu 2010.
Při přípravě projektu město Bakov nad Jizerou spolupracovalo s partnery (Dům
dětí a mládeže "Na Výstavišti", Občanské sdružení Bakovánek, Základní škola
Bakov nad Jizerou), kterým touto cestou děkujeme a těšíme se na spolupráci
v realizační a provozní části projektu.
Mgr. Jana Štěpánová, starostka města

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
Vandalové
Městská policie provádí zvýšené kontroly v lokalitě bývalého koupaliště, z důvodu častějších návštěv vandalů a bezdomovců. Strážníci při jedné z kontrol
zjistili v jižní části areálu podezřelé rány
(bouchání okenic) a hluk. Hlídka se nepozorovaně přiblížila k výše uvedenému
místu, kde překvapila skupinu tří mladíků. Dva mladíci se nacházeli v jedné
z chatek a třetí skákal po střeše sousední
chatky. Strážníci mladíky vyzvali, aby

zanechali protiprávního jednání. Dva
z nich byli nezletilí, tudíž celá věc byla
oznámena rodičům. Řešení události převezme přestupková komise.
Požár
Při kontrole obce Chudoplesy zjistili strážníci počínající založený požár.
Jednalo se o zbytky suché slámy podél
polní cesty, vedoucí k obytným domům. Hlídka neprodleně přivolala profesionální hasiče a Policii ČR a do pří-

jezdu HZS se snažila oheň uhasit. Nelze
vyloučit, že požár mohl být založen
úmyslně, jelikož se nacházel na více
místech ve výše uvedené lokalitě, proto
je nyní vše v řešení PČR.
Konec prázdnin
Na konci prázdnin se každoročně koná
Bakovské posvícení. Na bezpečný průběh celého víkendového programu dohlížela též městská policie. Asistovala
zejména u závodu horských kol „Alpi-

ne Pro Bakovský maraton“, na Historickém dni na Zvířeticích, při posvícenské zábavě na kynologickém cvičišti.
Strážníci městské policie nechyběli ani
u prvního dne školáků. Na přechodech
dohlíželi na bezpečnost nejen prvňáčků, ale všech, kteří se po prázdninách
vydali opět do školních lavic.
Daniel Šulc
ředitel MP

OHLÉDNUTÍ ZA ČERVENCOVOU VICHŘICÍ

Ve čtvrtek dne 23.7.2009 jsem měla
dovolenou a se svým pětiletým synem
jsem odjela na jeden den do Jizerských
hor, kde jsem trávila krásný den se svými příbuznými. Byl to opravdu hezký
den plný pohody a radosti. Kolem pátéšesté hodiny odpolední, kdy už jsme se
pomalu chystali na cestu zpět do Bakova, zazvonil telefon. Od pana Ing. Babáka, radního města, jsem se dozvěděla, že se Bakovem žene silná vichřice
a začínají padat stromy. Pak se spojení
přerušilo. Během několika minut jsme
na horách mohli pozorovat, jak se blíží vichřice naším směrem a nezbývalo
nám, než čekat až se vichřice přežene
i přes nás a telefonní sítě budou opět
funkční a my budeme moci odjet k domovu. Jakmile se spojení obnovilo,

jsem uviděla první spoušť. Zastavila
jsem a promluvila s velitelem městské
policie a s reportérem Boleslavského
Deníku, kteří byli na místě. Přes náměstí a kolem Sokolovny jsem dojela
domů, kde jsem se postarala o svého
syna a odjela jsem na městský úřad.
Nechci se zaobírat podrobnostmi o postupu prací na odstranění následků
vichřice, to by byl dlouhý a nezáživný
článek, raději bych poděkovala všem,
kteří se podíleli na těchto pracech a nezištně pomáhali druhým v náročných
podmínkách. Především musím ocenit
přístup našich dobrovolných hasičům,
kteří jako již mnohokráte předtím prokázali nejenom absolutní připravenost
a profesionalitu, ale také osobní odvahu
při odstranění velmi nebezpečných polomů a ochotu pomáhat všem, kteří se
potýkali s následky vichřice, a to téměř
bez odpočinku tak, aby byla nebezpečná místa zajištěna co nejdříve. Poděkování patří také všem členům rady
města, tajemnici města a městské policii, kteří se sešli bezprostředně po vichřici a pracovali do pozdních nočních
hodin, stejně tak jako technická četa
města, která musela zvládnout mimo
jiné i zabezpečení veřejných prostor,
které bylo třeba užívat hned následující
den po vichřici, a pokračovala v práci
i v sobotu a neděli.
V dramatických situacích, jako byla
například tato vichřice, se vždy projeví, jací lidé doopravdy jsou: na jedné
straně můžeme vidět ty, kteří pomáhají
bez ohledu na své pracovní povinnosti nebo zasloužený odpočinek, na té
druhé pak lidi, kteří tuto pomoc berou
jako samozřejmost a v okamžiku, kdy

s Ing. Babákem jsme hovořili o tom,
jaká je situace v Bakově, a to, co my
říkal mi opravdu bralo dech.
Již cestou z hor jsme mohli vidět desítky stromů, které nezvládly nápor
vichřice, z nichž některé ležely i do silnice a odstraňovány byly prozatím jen
ty, které bránily průjezdu. Cesta byla
náročná a na rychlostní komunikaci
z Turnova jsme museli projíždět úseky,
které byly posety drobnými větvemi
a byly i při rychlosti kolem 80 km/hod.
nebezpečným překvapením.
Skoro celou cestu jsem telefonovala
a zjišťovala škody i skutečnost, zda
již jsou činěny kroky k zajištění bezpečnosti osob a majetku. Když jsem
konečně dorazila do Bakova, jela jsem
nejprve přes Komenského sady, kde
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nehrozí bezprostřední nebezpečí již
vymýšlí pomluvy a kritizují a zabývají se jenom tím, kam zmizelo dřevo
z polomů a kdo na tom vydělal. Ráda
bych vyzvala všechny ty, kteří mají jakoukoli pochybnost, nechť neřeší tyto
„důležité“ otázky v našich místních
pohostinstvích, ale ať přijdou za mnou
a já jim ráda vysvětlím, co se s tímto
dřevem stalo. Můžu Vás ubezpečit, že
ti, kteří se podíleli na odstraňování následků vichřice, se v žádném případě
neobohatili a měli bychom si jich velmi považovat za jejich práci. Pokud by
město mělo odstraňovat tyto následky
odbornou firmou, museli bychom sáhnout do rozpočtu města velmi hluboko.
Stejně ráda bych osobně mluvila s těmi
občany, kteří opravdu kradli dřevo
z polomů a nechali po sobě jen větve
a nepořádek, který budou zaměstnanci města ještě dlouho uklízet. Takoví
lidé by měli být vystaveni na veřejný
pranýř, ať všichni víme, s kým máme
tu čest.
V souvislosti s vichřicí jsem nechala
vyhotovit zprávu o stavu stromů v nejdůležitějších lokalitách města a musím
vám sdělit, že bohužel budeme muset
pokácet ještě několik desítek stromů,
které jsou označeny jako havarijní
a mohly by spadnout při jakékoliv
následující vichřici nebo bouřce. Současně jsou však činěny kroky k obnově
a zachování našich parků a ostatních
stromových porostů tak, aby naše město mělo dost zeleně nejen nyní, ale
i v době budoucí.
Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

NEKONEČNÝ BOJ S PŘÍRODNÍMI JEVY

OPRAVOVAT SE MUSÍ
ANEB I VÝSPRAVY MAJÍ SMYSL!
V minulých dnech proběhla částečná oprava místních komunikací, aby se zlepšila
jejich sjízdnost. Každým rokem se je snažíme opravovat podle schváleného rozpočtu města. Víme, že investice na takovéto opravy nedosahují potřebných částek, ale
i přesto mají smysl. Vyskytují se ale názory, abychom tímto způsobem neopravovali
a částku použili na vytvoření části nového povrchu. Podle mého názoru je nutné naše
komunikace průběžně opravovat, protože by se jejich sjízdnost snížila nebo dokonce
znemožnila. Samozřejmě se snažíme využívat dotačních fondů a peníze takto získané použít na případné celoplošné opravy. Rád bych požádal občany o trpělivost,
protože je i naším zájmem udržovat místní komunikace v dobrém a sjízdném stavu.
Jiří Hieke, místostarosta města

V poslední době si stále více uvědomujeme změny v klimatu všude kolem
nás. Na záplavy v našem regionu si
už pomalu zvykáme a patří už neodmyslitelně k živlu, provázející život
kolem řeky Jizery od nepaměti. To, co
nás v posledních letech začíná nejvíce
ohrožovat a trápit a před čím není žádná
obrana, jsou větrné poryvy, často označované jako vichřice nebo orkány. Varování před tímto živlem je rok od roku
aktuálnější, avšak ochrana před jeho
účinky neexistuje. Nakonec jsme všichni odkázáni na řádění tohoto jevu a snažíme se v co nejkratší době likvidovat
jeho tragické následky. Právě toto téma
se jeví stále více jako aktuální a závisí na něm chod života v našem městě
a příměstských částech. Na městě, jako
vlastníkovi většiny zeleně, zůstává
úklid a likvidace škod způsobená právě
touto kalamitou. Posledním příkladem
je likvidace větrné spoušti ze dne 23.
července tohoto roku. Zde bych se rád
zastavil a zdůraznil několik velice důležitých skutečností, které zůstávají pro
mnohé stále neobjasněné.
Město má ve svých povinnostech mimo
jiné i zřízení výjezdové hasičské jednotky, která je určena k likvidaci nejenom
požárů, ale i odstranění kalamitních situací. Mimo to v našem městě působí
také sdružení dobrovolných hasičů, což

je občanské sdružení, ale právě v těchto
extrémních situacích je neodmyslitelnou složkou pro krizové situace v našem městě. V obou případech jsou povoláváni členové do „ akce“ kdykoliv,
to znamená i v době jejich volna i dovolené. Tuto práci vykonávají na úkor
rodiny a zcela zdarma, za což jim patří obrovské poděkování. Můžeme být
skutečně hrdi na to, že takové spoluobčany máme a že mají zájem vykonávat
v mnoha případech nebezpečnou práci
se všemi riziky a s nasazením života.
A právě po červencové kalamitě jsme
mohli dobrovolnou činnost našich hasičů zažít na vlastní kůži. Bez ohledu
na odměnu a na vlastní rodiny, několik
dní po sobě likvidovali následky větrné
bouře i na místech, kde už jejich činnost nemusela probíhat a kde se sami
rozhodli pomoci občanům na jejich
pozemcích. To určitě stojí znovu za poděkování jim samotným i za pochopení
celé situace jejich rodin.
Na závěr chci také poděkovat technické četě města, která se také nemalou
měrou podílela na likvidaci pohromy
na městských pozemcích, ale i na soukromých objektech, aby pomohla občanům v jejich nelehké životní situaci
způsobené přírodou.
Jiří Hieke
místostarosta města

INFORMACE Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Městská knihovna v Bakově nad Jizerou oznamuje, že bude v době od 21. - 25. 9.
2009 z důvodu malování uzavřena.
Hana Gregorová

UPOZORNĚNÍ
Odbor výstavby a ŽP Městského úřadu Bakov nad Jizerou upozorňuje občany, že
v termínu od 1. 9. 2009 do 15. 11. 2009 bude probíhat v ul. Rybní Důl, Na Návsi
a části ul. Rybničná v Bakově nad Jizerou pokládka kabelového vedení nn. Investorem stavby je ČEZ Distribuce a.s. Děčín, zhotovitel Ing. Martin Barteček. ( IČ:
47195355) Na Výsluní 2008, Frýdek –Místek. V rámci stavby bude připoloženo kabelové vedení veřejného osvětlení a místního rozhlasu, jehož investorem je
město Bakov nad Jizerou. Výkopové práce budou probíhat za částečné uzavírky
místních komunikací (chodníků), na třech místech dojde k překopu vozovky s tím,
že jedna polovina vozovky zůstane průjezdná.
Lubomír Peroutka
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PRÁCE POKRAČUJÍ ...
Volnočasový areál začíná mít konkrétní
tvary a rýsuje se tak jeho budoucí podoba. Po bouracích pracích, výkopových
pracích a po přeložkách inženýrských
sítí, jsou v areálu vidět „hmatatelné“
výsledky práce zhotovitele.
V areálu jsou již realizovány in-line
dráhy s asfaltovým povrchem, vybudovány jsou chodníky a přístupové komunikace k in-line dráze včetně položení
zámkové dlažby. Do areálu bylo umístěno nové veřejné osvětlení.
Velkou proměnu doznal také tzv. kulaťák. Vnitřek sociálního zázemí se
změnil k nepoznání. K dispozici kromě
toalet a umyvadel budou samozřejmě
také sprchy. Co se barev týká, mohu
prozradit, že část pro dámy má barvu

oranžovou, pro pány pak byla vybrána
barva modrá.
Ovšem i nadále v areálu zbývá ještě
hodně práce. Zejména terén ukazuje
na to, že se stále jedná o staveniště,
a proto je tam nepovolaným osobám
vstup zakázán.
Co se týká dalšího postupu prací, bude
se realizovat například vstup pro pěší
od parkoviště, zásobovací vjezd, sportoviště, oprava pokladny. Dobudovány
budou odpočinkové plochy a umístěn
na nich bude mobiliář, tj. lavičky a odpadkové koše. Realizováno bude také
oplocení celého areálu.
Mgr. Lenka Kožíšková
vedoucí úřadu
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VOLBY
trvalého pobytu, nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů.
Stálý seznam voličů se uzavírá 2 dny přede dnem voleb (tj. 7. října 2009).
Obecní, resp. městský úřad voličský průkaz předá voliči nejdříve 15 dnů přede
dnem voleb (tj. nejdříve 24. září 2009). Voličský průkaz může být předán osobně
voliči nebo jiné osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej obecní úřad voliči zašle na jím
uvedenou adresu, a to i do zahraničí.

Budou či nebudou? I přesto, že v době uzávěrky neznáme odpověď na tuto otázku,
přinášíme Vám informace, které jsme pro Vás měli připravené, kdyby se volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uskutečnily v původně vyhlášeném termínu, tj. 9. – 10. 10. 2009.
• Informace o voličských průkazech
Prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2009 Sb. vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tyto volby připadají na pátek 9.
října a sobotu 10. října 2009. Informace o počtu a sídlech volebních okrsků máte
v jiné části tohoto Bakovska.

• Omezení provozu na MěÚ
Z důvodu přípravy okrskových volebních komisí na konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR bude dne 30. 9. 2009 od 12:30 omezen provoz
na Městském úřadě v Bakově nad Jizerou. Zcela uzavřen bude v této době
finanční odbor – pokladna. Příjem podání bude v podatelně městského úřadu
zajištěn. Provoz ostatních odborů úřadu (odbor správní, odbor výstavby a ŽP)
bude zajištěn.
Mgr. Lenka Kožíšková, vedoucí úřadu

Pokud volič ví, že se v době voleb nebude zdržovat v místě svého trvalého pobytu, může již od 9. července 2009 žádat o vydání voličského průkazu obecní úřad
v místě svého trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, a to buď
písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, které bude doručeno
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. do 2. října 2009) obecnímu úřadu v místě

Od čtenářů
ZLATÁ SVATBA

VZPOMÍNKA

Dne 26. září 2009 oslaví pan Lubomír Dusil a Jaruška Dusilová 50 let
společného života. Do dalších společných let jim přejeme hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti, přejí dcery s rodinami.

Již 5 let tomu bude 23. září, co
nás navždy opustila maminka
a babička paní

Jindřiška Krejčová.

S láskou stále vzpomínají dcera
Jindra a všichni, kdo ji měli rádi.
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RODINNÉ CENTRUM BAKOVÁNEK

Milí rodiče i všichni ostatní.
Jsme velmi rádi, že vás budeme moci
od září přivítat v naší nové klubovně
v Bakově v Domě mládeže (naproti
domu s pečovatelskou službou).
Na tomto místě musím poděkovat
všem maminkám, tatínkům, babičkám
i dědečkům, kteří nám pomohli při
plánování, malování, shánění nábytku
a dalších potřebných věcí, stěhování,
uklízení a desítkách dalších činností,
bez nichž bychom vám jen stěží mohli
předložit následující program.
Informace k programu od září 2009
Všechny kurzy budou začínat v týdnu
od 21. září, kromě plavání v klubu Famoz ve Zvířeticích, které začíná již 7.
9. 2009. Pokud máte zájem o některý
z kroužků pro děti či kurzů pro dospělé, zašlete prosím svoji přihlášku co
nejdříve (nejpozději do 18. 9. 2009)
na e-mail bakovanek@seznam.cz. Pokud nebude uvedeno jinak, budou se
kroužky a kurzy konat v Domě mládeže. Dětská džungle ve středu v sokolovně.
Pokud budete mít zájem a budete souhlasit se stanovami našeho sdružení
(viz www.bakovanek.cz), můžete se
stát členy OS Bakovánek, zapojit se
do naší činnosti a také využít zvýhodněných cen kroužků i kurzů. Členský
poplatek do konce roku 2009 bude činit
200 Kč za rodinu, pro celý rok 2010 pak
400 Kč. Přihlášky a informace budou
k dispozici u Vlasty Landyšové nebo si
o ně napište na výše uvedený e-mail.
Těšíme se na vás v klubovně i v sokolovně.
Za maminky z OS Bakovánek
Eva Dohalská a Vlasta Landyšová

Rodinné centrum Bakovánek vás zve na víkendový kurz

KRESLENÍ PRAVOU HEMISFÉROU
Jedná se o KURZ REALISTICKÉHO KRESLENÍ zvláště pro ty, kteří si myslí, že vůbec kreslit neumí.
Naučíme se vše od začátku:
• zbořit přesvědčení, že to nejde a objevovat, co dokážeme,
• naučit se zapojit vnitřního „Umělce“, vnímat jako umělci a pozorovat svět tak, abychom ho dokázali realisticky zachytit,
• základní principy kreslení, které vás jistě nikdo ve škole neučil,
• jako bonus si odnesete umění relaxovat, uvolnit se a nastavit se v mozku tak, abyste zapojili tvořivou pravou hemisféru,
která se vám hodí pro jakoukoliv práci, kde chcete tvořivě myslet.
Koná se 18. - 20. 9. v Bakově.
Vede Mgr. Zorka Rossmannová (lektorka kurzů pro rozvoj tvořivosti a osobnosti). Určeno dospělým a mládeži začátek v pátek v18 h. s možností ubytování.
Bližší info tel. 608 20 90 77 nebo email zorka.rosa@centrum.cz
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Co dělají Krakonošovi skřítci?

Na to hledalo odpověď 12 maminek, 2
babičky, 21 dětí od 9 měsíců do 9 let
(i pár tatínků přes víkend) celý týden
od 8. do 15 srpna v Harrachově při
letním pobytu pro rodiče s dětmi pořádaném OS Bakovánek.
A co jsme zjistili? Hledali jsme
skřítky u Mumlavských vodopádů
i na Liščí stezce. Abychom je případně
dohonili, bylo třeba potrénovat zdatnost na olympiádě i na procházkách.
Kdyby náhodou pršelo, postavily děti
v lese skřítkům domečky a kdyby
jim bylo smutno, naučili jsme se jim
zazpívat i zahrát na rytmické nástro-

je či ozdobit trička foukacími nebo
textilními fixy a mnoho dalších věcí.
Však to skřítkové také řádně ocenili
a odměnili děti velikým pokladem. To
nadšení, když byl konečně v lese poklad nalezen! V minutě byla krabice
roztrhaná a otevřená a všechno z ní
spravedlivě rozděleno.
Nechyběl ani karneval, na který si
větší děti samy vyrobily masky, ani
opékání špekáčků u ohýnku.
A také hraní si jen tak na louce u penzionu, užívání volného času spolu
s dětmi a spousta procházek po Harrachově a okolí s prozkoumáním
všemožných atrakcí, které se tam
nabízejí pro děti, od dětských hřišť
až po bobovou dráhu. Ti větší určitě skoro všichni vyzkoušeli lanovku
na Čertovu horu a jistě každý si odváží mnoho zážitků.
děti samozřejmě vyzkoušely ihned
po příjezdu. Maminky jistě ocenily
plnou penzi i příjemné posezení venku před penzionem, kde byla možnost
zakoupit si po obědě či navečer (když
zmožené děti usnuly) nějaké občerst-

A kde jsme to vlastně byli?
Penzion Bílá Voda se nachází v Anenském údolí mezi řekou Mumlavou
a potokem Bílá voda. Hned vedle
penzionu je louka se stromy, pískovištěm, klouzačkou a houpačkami, které

vení a probrat všechno možné.
Byl to hezký týden, a proto jsme si
hned zamluvili termín na příští prázdniny, a tak se máme zase na co těšit.
Vlasta Landyšová

PŘÍBĚH KLIENTA - Centrum terénních programů, Semiramis o. s.
Martinovi je 24 let. Když ho potkáte
na ulici, ani si ho nevšimnete. Je to
úplně normální kluk, čistě oblečený,
nagelované vlasy, sluneční brýle.
Když ho ale poznáte blíž, všimnete
si, že všechno na něm přece jen nesedí. Bez trika s dlouhým rukávem ho
nepotkáte, ani když je venku teplo.
Obličej má plný rozškrábaných boláků. Často se ohlíží. A někdy je prostě
„jen“ trochu zrychlený.
Martin už 11 let užívá pervitin. Začal,
když mu bylo 13. V tu chvíli ještě chodil na základní školu. Přidal se k partě
starších kluků ze sídliště, začal chodit
za školu, experimentovat s drogami.
Kouřit cigarety a pít alkohol bylo v tu
chvíli naprosto normální, když někdo
přinesl marihuanu, bylo i to brzy vnímáno jako standard. Pak se objevil
pervitin. Obrovské množství energie
a sebevědomí. S perníkem to teprve
začala být zábava. Začali vykrádat
auta. Nejdřív jen tak pro zábavu. Pak
i pro peníze. Párkrát je chytli, častěji
jim to ale prošlo beztrestně. Martin
s potížemi dokončil základní školu,

z učiliště ho vyhodili hned v prvním
roce. Rodiče se rozvedli, když mu
bylo 9 let, máma na něj sama nestačila. Často ani netušila, kde celé dny
pobývá, doma se ukázal párkrát za týden. V 16 šel poprvé do vězení pro
mladistvé, pustili ho chvíli po osmnáctinách. Máma na něj čekala před
vězením, odvezla si ho domů a doufala, že teď už bude všechno dobré. Ještě ten den opět vypadl z domu a od té
doby se tam vlastně nevrátil. Bydlí
střídavě po kamarádech a na ulici. Má
za sebou dalších 30 měsíců ve vězení
a od soudu nařízenou ústavní léčbu.
Zatím se jí vyhýbá, ale ví, že když ji
nenastoupí, zase ho zavřou.
Párkrát za měsíc se staví v K-centru
Mladá Boleslav. Vymění si stříkačky,
popovídá si s kontaktními pracovníky, dá si polívku. Párkrát už uvažoval
i o tom, že by šel na léčbu. Kromě toho,
že ji má nařízenou soudem, zjišťuje, že
mu drogy způsobují nepříjemné stavy,
zažil už i toxickou psychózu. Když
nepřestane brát, bude to jenom horší.
Pořád se ale nemůže rozhodnout…

Podle vedoucí K-centra Mladá Boleslav Lenky Brynychové jeho příběh
není nijak výjimečný. „Podmínkou
pro to, aby k nám lidé přišli, není prohlášení, že chtějí přestat brát drogy.
Ačkoliv všichni tak nějak tuší, že jim
drogy spíš berou než dávají, potřebují
si k tomu rozhodnutí, že přestanou,
prostě dojít sami. Někomu to trvá
rok, někomu pět, někomu deset i víc.
Než na to přijde, je důležité, aby si
pokud možno co nejdéle udržel zdraví, aby měl pak aspoň nějakou šanci
vrátit se zpátky do normálního života,
do normální společnosti. “ říká Brynychová. I Martin má podle ní šanci
to zvládnout. Rozhodnout se ale bude
muset sám.

ležitější hodnotou ochrana veřejného
zdraví a šíření pravdivých a úplných
informací o drogách, jejich rizicích
a tématech s nimi souvisejících.

Kontaktní centrum Mladá Boleslav je
nízkoprahové zařízení pro osoby, které užívají drogy a osoby jim blízké.
Cílem zařízení je sociální a zdravotní
stabilizace uživatelů drog, případně
jejich nasměrování pro život bez drog
a poskytnutí odborné poradenské pomoci jejich rodinným příslušníkům.
Ve vztahu k široké veřejnosti je nejdů-

Poradenství pro uživatele, rodiče a blízké osoby, zprostředkování léčby apod.:

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. : +420 724 087 925
– Zuzka, Míša, Ondra, Lukáš
v Bakově nad Jizerou jsme každé pondělí
e mail: streetwork@os-semiramis.cz

K - centrum Mladá Boleslav
Adresa: Ptácká 162,
293 01 Mladá Boleslav
Tel: +420 326 303 468
e - mail: k-centrum-mb@os-semiramis.cz
Denně od 10 do 17 hod.

NAJÍT PRÁCI DÁ NĚKDY PRÁCI

Praha, 11. září 2009 - Společnost EuroProfis a Asociace občanských poraden v srpnu zahájily projekt Sladit
práci a rodinu dá práci.
Po několika letech strávených mimo
pracovní trh může být návrat do zaměstnání náročným úkolem, provázeným často pochybnostmi o sobě a obavami z proměnlivého trhu práce.
Během projektu poskytne 50 vyškolených poradců a poradkyň bezplatné
služby 150 ženám a mužům, kteří

situaci a v možnostech na pracovním
trhu. Zároveň se soustředí na problémy
slaďování rodinného a profesního života a na otázky genderové diskriminace
na trhu práce.
Součástí poradenství bude nabídka počítačového kurzu a kurzu personálního
- projektového managementu. Oba budou moci klientky a klienti z vybraných
regionů ČR absolvovat zdarma.
Více informací o projektu získají zájemkyně a zájemci o zapojení do projektu v roli klienta či poradce na adrese:
www.esfcr.cz/projekty/sladit-praci-arodinu-da-praci a na níže uvedeném

chtějí být připraveni na návrat do zaměstnání a získat nejen nové dovednosti a tipy, jak oslovit zaměstnavatele a zjistit svůj potenciál pro pracovní
trh, ale rádi by také využili individuální provázení a podporu v tomto náročném období.
Poradenství je určeno především lidem, kteří se pohybují delší dobu
mimo pracovní trh a potřebují se na cestě k novému pracovnímu uplatnění systematičtěji zorientovat ve své aktuální
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kontaktu. Projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost.
Další informace:
Mgr. Hedvika Šimková,
manažerka projektu
Balbínova 22.
120 00 Praha 2 – Vinohrady
Mail: hedvika.simkova@europrofis.cz
Gms: +420 774 373 690
http: //www.europrofis.cz

ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Prázdniny utekly jako voda a je tu opět
nový školní rok, a tak jako ten loňský
i letošní bude v naší MŠ ve znamení
stavebních prací.
Na jaře tohoto roku byla dokončena
1. část přístavby MŠ, včetně výměny
oken na pavilonu „B“ a v letních měsících dokončena i rekonstrukce a modernizace umýváren a záchodků.
Další přístavba však byla závislá
na tom, zda bude dostatečně ohodnocen
projekt, na kterém se také spolupodílely učitelky MŠ, DDM Ml. Boleslav, ZŠ
Bakov a OS Bakovánek, a zda uspěje
ve výběru projektů, které budou v rámci kraje financovány z fondu EU. Měli
jsme štěstí, náš projekt byl hodnocen
nejlépe. Dne 8. 7. 2009 výbor Regio-

ským pavilonem, která by měla být dokončena 31. 12. 2009. V případě mírné
zimy by hned navazovala etapa č. 3,
nad pavilonem „A“.
Přístavbou obou tříd bude navýšena kapacita školy o 48 míst.
Vzhledem k tomu, že jsme zvládli už
1.etapu stavby a získali cenné zkušenosti, doufáme, že se dobře vyrovnáme
i s touto obtížnou situací a odměnou
nám i dětem budou třídy vybavené moderními pomůckami, interaktivní tabulí
a počítačovými programy.
V rámci dotace bude nově upravena
a vybavena i zahrada školy.
Závěrem bych prosila rodiče i veřejnost o pochopení a toleranci v době
přístavby naší MŠ. My se budeme

PRVŇÁCI VE ŠKOLE
Prázdniny skončily a děti se vrátily
do školních lavic. Pro 44 dětí to ale byl
začátek jejich školní docházky. Ráno
správně trefily do svých nových tříd,
protože tam nešly poprvé. Už z Otrkala
znaly „svou třídu“ a „svou paní učitelku“ a ve škole byly jako doma. Nejdříve
si děti prohlédly nové učebnice a sešity,
pak obsah kornoutu s dárky a pak už

nální rady Střední Čechy rozhodl o poskytnutí dotace ve výši 21 858 683. - Kč
na náš projekt „ Rozšíření a zkvalitnění
výuky v MŠ Bakov nad Jizerou“, přičemž celkové náklady překročí 23. 6
mil. Kč a tento minimální rozdíl bude
hrazen z finančních zdrojů města.
Dne 5. 8. 2009 byla slavnostně zahájena 2. etapa přístavby nad hospodář-

začal jejich první školní rok. Děti se budou učit nejen číst, psát, počítat, cvičit,
zpívat a malovat, ale také spolupracovat,
pomáhat si, komunikovat a být kamarádi. Přejeme jim úspěšný školní rok, dobré výsledky ve škole a mnoho krásných
zážitků.
kolektiv učitelek ZŠ

snažit i v tomto pro nás nelehkém školním roce vytvářet pohodové a radostné
prostředí pro všechny děti. Věříme,
že společnými silami vše zvládneme
a odměnou nám bude krásný areál pro
vzdělávání a výchovu našich nejmenších bakovských občanů.
Dagmar Vlastová
ředitelka mateřské školy

KULTURA
FURIANt - KONCERT NA ZVÍŘETICÍCH
Hezčí letní počasí snad ani nemohlo
být v sobotu 1. Srpna, kdy se na hradě Zvířetice konal druhý prázdninový
večer s hudbou. Tentokrát se na hradě představila country kapela Modrý
kšandy a po jejím skončení se kytary
chopil bezvadný kytarista a zpěvák
„Kačer“. Ten svým hlasem a muzikantským umem potěšil srdíčka mnoha nadšenců romantických večerů při
svíčkách. A také při loučích, kterými
byl hrad osvětlen.
Od 19 hodin se návštěvníci mohli setkat s postavami z filmu „Ať žijí duchové“. Byly i slibované pribiňáky.

A každý, kdo se podepsal ve sklepení na tabuli, dostal sladký bonbón.
O sladké zážitky však nebyla nouze
po celý večer. Mysl pohladila Bílá
paní, která v šeru teplého večera vystoupala za svitu louče a své smutné
písně na věž. Oko mužů potěšily orientální tanečnice Shareefa. Ty předvedly ve dvou vstupech velmi pěkné
taneční kreace. Potlesk byl oprávněný dvojnásob, neboť dámy vystoupily
bez nároku na honorář. Taktéž učinil
i pan zvukař Áda Langans a vzdal se
své odměny. Na hradě se představila
i skupina vojenské historie Renegatus

z Prahy. Mladí páni šermíři předvedli něco málo ze svého umění taktéž
zdarma.
A protože večer byl skutečně nádher-

ný a plný pohody a přátelství, někteří
se rozhodli pro noc pod hvězdami.
A že svítily…
Monika Čapková

FURIANt - KOMINÍČEK
Dětský folklórní soubor KOMINÍČEK zkouší každý pátek v 15 hodin ve zkušebně na Malé Bělé - bývalý obchod Jednota. Případné zájemce nejen z řad
dětí, ale i dospělých, kteří by se rádi podíleli na staročeských zvycích, vítáme.
Tel: 603 824 024.
Monika Čapková
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JAK TO BYLO NA POSVÍCENÍ?

Prodejní výstavu obrazů pana Milana Bělohoubka budou moci návštěvníci zhlédnout
do konce měsíce září vždy o sobotách a nedělích v době od 10.00 do 12.00 hodin
a od 14.00 do 16.00 hodin.

HISTORICKÝ DEN NA ZVÍŘETICÍCH
Třetí ročník historického dne na Zvířeticích je za námi, ať žije ročník čtvrtý! V sobotu 29. 8. se na hradě Zvířetice u Bakova nad Jizerou konal další
úspěšný historický den. Představilo se
zde několik šermířů, mnoho tanečnic,
divadelníci a skvělá kapela. Dopolední přípravy nebraly konce a pořadatelé se snažili o to, aby další ročník byl
obohacen opět něčím novým. A tak se
u brány v železné kleci kroutil odsouzenec ve výšce zavěšený. I šlechtický
stolec doznal jistých změn. Tentokrát
místo Karla IV. přivezl zdravici za královský dvůr mladý Václav IV. se svou
družinou. Ta byla sestavena z členů
skupiny historického šermu Rytíři krále Jana až z dalekého Ústí nad Orlicí.
Během dne pánové předvedli v několika vstupech šikovnost rukou a zbraní.
Z Jihlavy přijela divadelní společnost
Emillion, která diváky hlavně pobavila vtipnými scénkami. Od Staré Boleslavi pak byly tanečnice Ambrosia,
od Kolína tanečnice Salome a nejblíže
to na hrad měly tanečnice Shareefa
z Mladé Boleslavi. Šermíři Hargoři
patří tak nějak k itineráři hradu. Večerní ohňové show předváděli postupně:

Ambrosia, Emillion a nakonec TDI
neboli Tortus de ignis. Celý den provázela přítomné diváky libá muzika kapely ISARA. Hosty na hrad navážela
stáj Kateřina z Hrdlořez. Dřevo k ohni
po akci dodala pila Kramo Mnichovo
Hradiště. V pozdní večer nás pak při
kytaře k ránu dovedl „Kačer“. Všechny dámy ve šlechtických kostýmech
zdarma učesala kadeřnice Petra Voláková a „nové“ obličeje jim namalovala
Andrea Holdová.
Na velmi pěkném sobotním dni se
kromě návštěvníků s dobrovolným
vstupným finančně podílelo i několik
sponzorů (restaurace Jizera Nová Ves,
restaurace Na Růžku Bakov nad Jizerou, restaurace Klokočka Malá Bělá,
sele vyudilo řeznictví Dvořák, sud
piva pro účinkující daroval Ing. Jirka
Studnička, dále přispěli: Jan Tymich,
Jan Hamáček, Robin Povšík a stavební firma Mil§Pat) a také Středočeský
kraj, který poskytl grant z fondu kultury. Město Bakov také přispělo ku
zdaru akce, kterou pro Vás uspořádal
soubor Furiant.
Monika Čapková

POSVÍCENÍ ANEB POŘÁDNÁ ZABÍJAČKA
A SNAD ŽÁDNÁ RVAČKA
Vážení přátelé, kolegové, známí, sousedé a tetičky, u příležitosti 10. výročí
vzniku baráčnického folklórního souboru Furiant si Vás dovolujeme pozvat
na milé setkání.
Věříme, že naše pozvání přijmete a přijedete se na nás podívat.
Účast v krojích vítána!!!
Potkáme se v sobotu 3. října 2009 od 11. 00 hodin.
Program:
11. 00 Slavnostní shromáždění v kapli Klokočka
12. 00 Společný oběd v restauraci u Čonků v Nové Vsi - sál (současní a bývalí
členové)
15. 00 Zahájení společenského odpoledne věnovaného folklóru a lidovým zvykům
SÁL RESTAURACE JIZERA V NOVÉ VSI U BAKOVA
(představí se nejen domácí soubory, ale i mnoho hostů)
Vepřové hody.
20. 00 Taneční zábava se skupinou Difur Band
Vstupné je celý den dobrovolné. Srandičky s dárečky přijímáme s velkou radostí! Na setkání s Vámi se těší soubor Furiant.
Zároveň Vás zveme k výstavě fotografií mapujících práci souboru od jeho počátků.
Vernisáž výstavy se koná v muzeu Bakovska (u kostela Sv. Bartoloměje)
v sobotu 26. 9. 2009 v 10. 00 hodin.
Malé občerstvení zajištěno.
Monika Čapková

PŘIPRAVUJEME
17. 10. 2009. 19: 00 hod., sál radnice v Bakově nad Jizerou
„Růže z Argentiny“ – jedna z nejvtipnějších a nejtemperamentnějších hudebních komedií Járy Beneše, která byla přeložena do čtyř světových jazyků
a oblétla nemálo světových jevišť.
V režii Libora Žídka hrají: Jan Přeučil, Jiří Štědroň alt. Ernesto Čekan, Lucie
Černíková. alt. Jana Fabiánová – Urbánková, Andrea Sousedíková, J. Dodo
Slavík, Jana Koutová a dlouholetí členové HD Karlín: Václav Vostarek, Jan
Počepický, Libor Žídek, Iva Buková.
Taťána Dvořáková
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sport
ČINNOST HASIČŮ O PRÁZDNINÁCH
Během prázdnin naše jednotka vyjížděla
k těmto zásahům:
26. 6.
požár chatičky na koupališti
v Bakově.
6. 7.
požár v továrně Akumy
v Mladé Boleslavi.
17. 7.
požár chaty ve Veselé.
23. - 28. 7. likvidace polomů po vichřici v Bakově.
23. 7.
požár skladu na Horkách.
29. 7.
požár osobního auta v Bakově.
10. 8.
požár trávy v Chudoplesích.
17. 8.
likvidace polomů po větru na silnici na Braňku
a do Debře.
Povodně
Slovo povodeň, které v nás každý rok
vzbuzuje obavu z vylití řeky Jizery.
V letošním roce se nám povodeň vyhnula, ale zaútočila v jiných oblastech naší
republiky. Koncem června a začátkem
července jsme se sevřeným hrdlem plným hrůzy sledovali obrázky v televizi
z povodní, které postihly Moravu a později jižní Čechy. Protože sami víme, co
voda dovede, rozhodli jsme na mimořádné schůzi výboru zakoupit plovoucí
čerpadlo a předat ho do postižené obce.
Náš návrh rada města na svém zasedání
odsouhlasila a čerpadlo jsme zakoupili.
Mezi hasiči jsme vybrali částku 5000,Kč. Částkou 2000,- Kč se k nám připojil
radní pan Jan Babák. Vybrali jsme obec
Jeseník nad Odrou, kam jsme čerpadlo
a finanční dar odvezli. Již při příjezdu
do obce, jsme viděli co malý potůček,
který obcí protéká, dokázal. Během 30
minut jeho hladina vystoupila o 4 metry. Viděli jsme prázdná místa, kde dříve
stály domky, nové domy, kde část domu
chyběla, nebo zničená přízemí. Plovoucí čerpadlo a finanční dar jsme předali
starostovi obce, který je osobně naším
jménem předá hasičům obce Hůrka.
Věříme, že dar jim pomůže k likvidaci
následků povodně a k další jejich činnosti.
Přejme jim i sobě, aby nás takovéto povodně více nepostihly.
Odpověď z obce hůrky

Vichřice
Povodně nás v letošním roce nepostihli, a přesto nám příroda ukázala svou
moc. V podvečer dne 23. 7. se přes naše
město přehnala větrná smršť a zanechala
spoušť popadaných stromů. Ještě smršť
nedozněla a členové výjezdové jednotky
se začali scházet ve zbrojnici, aby začali
odstraňovat spadlé stromy z vozovek,
z aut a domů. Členové jednotky se rozdělili na dvě skupiny. Polomy likvidovali do půlnoci. Druhý den ráno si v práci
vzali volno a pokračovali v likvidaci
dalších polomů, tak jak jim volal HZS
nebo město. Likvidace probíhala celý
den s hodinovou přestávkou na oběd
a končili jsme v 21 hodin večer. Následující dny jsme pokračovali v likvidaci
jak u soukromých osob, tak na veřejných prostranstvích. Přesto i v pondělí
si někteří členové vzali v práci volno
a pokračovali v likvidaci, ale únava už
na nich byla znát. I tento den jsme likvidovali až do 21 hod. Unavení, ale s pocitem dobře odvedené práce, se členové
rozcházeli do svých domovů. A přeci se
našli tací, kteří dovedou člověka urazit
a naštvat se slovy: „To jste si zas namastili kapsu!“ Nevím, jak jsme si kapsu
namastili, zda myslel únavu či různá
drobná zranění, která jsme si opravdu
domů odnesli. První zlost nás již přešla
a zůstal pocit dobře vykonané práce pro
naše spoluobčany a já věřím, že je více
lidí, kteří si naší práce váží, kterým jsme
jistě pomohli. Přeji nám všem, aby nás
již další pohromy nepostihly.
Memoriál J. Dvořáka
Již 11. rokem pořádáme na bakovské
posvícení soutěž v požárním útoku hasičských sborů. Letos jsme měli soutěž
uspořádat na koupališti, ale týden před
soutěží jsme zjistili, že dráha pro naši
soutěž není hotová. Museli jsme rychle najít náhradní řešení. Velmi ochotně
nám vyšel vstříc p. Bláha z oddílu kopané a zapůjčil nám škvárové hřiště v Podstráních. Chtěla bych jim za vstřícnost
poděkovat. Zároveň chci poděkovat
i panu Jandovi za pronájem sociálního
zařízení a panu Janstovi za zajištění ob-

čerstvení. Soutěž probíhala od 10 hod.
a zúčastnilo se jí 8 družstev mužů, 1
družstvo žen a 1 družstvo dětí. Po hlavní soutěži jsme uspořádali doplňkovou
soutěž o sud piva a posvícenské koláče
ve štafetě družstev zakončené útokem
se džberovou stříkačkou. Obě soutěže
proběhly velmi dobře a doplňková soutěž se líbila. A jak dopadly výsledky:
1. místo Dobšín - Kamenice čas 24 s.,
2 místo Bítouchov 31, 68s., 3. místo
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Nová Ves 35, 37 s., 4 místo Bakov stará
garda 35, 40s.
V doplňkové soutěži: 1. místo Bakov 2,
29s., 2.místo Kosořice 2, 37s., 3. místo
Nová Ves 2, 38 s.
Gratulujeme vítězům, ale zde platí, že
vítězi jsou všichni, kteří se soutěží zúčastnili, dobře se pobavili a jistě přijedou v příštím roce zas.
Jiřina Horejšová, jednatelka SDH

POSVÍCENÍ NA „CVIČÁKU“
K bakovskému posvícení neodmyslitelně patří i program na kynologickém cvičišti.
Večerní zábavě pro dospělé předchází dětské odpoledne. Při jeho organizování s námi
již několikátým rokem spolupracuje ředitelka mateřské školy, Dagmar Vlastová.
Chtěli bychom jí tímto vyslovit poděkování, jelikož každým rokem vzrůstající účast
dětí svědčí o tom, že se jim program líbí...
Za kynologický klub
Václav Janda

BAKOVSKÝ FOTBALOVÝ DOROST SE V EVROPĚ NEZTRATIL
Dorostenci SK Bakov nad Jizerou, letošní
vítězové okresního přeboru a postupující
do krajské soutěže, testovali v prázdninovém čase své kvality na mezinárodním
fotbalovém turnaji Denmark soccer festival v Kodani.
Z patnácti týmů obsadili první místo
v jedné ze tří skupin. Utkání se švédským
IF Karle Linköping skončilo nerozhodně
0:0, brazilské Monte Libano Sao Paulo
porazili 5:0, s rumunským CS Botosani
vyhráli 2:0 a v posledním zápase remizovali s maďarskou sportovní školou Dunaújváros Vsi 1:1.
V semifinálové části bakovští nastoupili
proti pozdějším vítězům turnaje UKS Lider Wloclawek z Polska. Po velmi kva-

litním utkání prohráli 1:0. K poslednímu
zápasu, toho dne třetímu, nastoupili hráči
proti norskému týmu IL Stjørdals Blink
a prohráli 3:0. Výkon ovlivnila únava
i několik zranění. Přesto však zaslouží
všichni hráči poděkování za předvedené
výkony a reprezentaci bakovské kopané.
V celkovém pořadí turnaje obsadili svěřenci trenérů T. Zahrádky a J. Maryšky
vynikající 5. místo a nechali za sebou
druhý český tým FC Plzeň.
K nejlepším našim hráčům patřili: brankář T. Jěžek, který během turnaje chytil
všechny tři penalty, O. Koťátko, P. Špringer, M. Mlynka a M. Vaňek.
O branky se zasloužili: Mlynka 4, Zahrádka T. 2, Špringer 2.
Lukáš Bláha

ROZPIS DOROST - PODZIM 2009 - 1.A - třída Středočeský kraj
1

Dolnobousovský SK

SK Bakov nad Jizerou

8/23/09

NE

10.15

2

SK Bakov nad Jizerou

TJF Čejetice

8/30/09

NE

10.30

3

AFK Sokol Semice

SK Bakov nad Jizerou

9/5/09

SO

10.00

4

SK Bakov nad Jizerou

FK Brandýs-Boleslav "B"

9/13/09

NE

10.30

5

TJ Vitana Byšice

SK Bakov nad Jizerou

9/20/09

NE

10.15

6

Mnichovohradišťský SK

SK Bakov nad Jizerouu

9/27/09

NE

14.45

7

SK Bakov nad Jizerou

TJ Sokol Všechlapy

10/4/09

NE

10.30

8

Slovan Poděbrady

SK Bakov nad Jizerou

10/10/09

SO

10.15

9

SK Bakov nad Jizerou

TJ Sokol Pěčice

10/18/09

NE

10.30

10

FK Krnsko

SK Bakov nad Jizerou

10/25/09

NE

10.15

11

SK Bakov nad Jizerou

TJ Sokol Luštěnice

11/1/09

NE

10.30

12

SK Slávia Velký Borek

SK Bakov nad Jizerou

11/8/09

NE

10.15

13

SK Bakov nad Jizerou

AFK Milovice

11/15/09

NE

10.30

Trenér mužstva: Tomáš Zahrádka
Asistent trenéra: Jaroslav Maryška

Změny v kádru - příchody:
Lukáš Kysela - hostování SK Kosmonosy
Matěj Vaněk, Tomáš Louda - hostování MSK
Patrik Špringer, Ondřej Koťátko, Jaroslav Žďánský, Josef Minář - hostování Nová Ves
Milan Mlynka - návrat z FK MB
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OP žáků - podzim 2009
11. kolo

Bakov

Jivina

02.09. 17:00

ST

6. kolo

Doubrava

Bakov

11.10. 08:30

NE

1. kolo

SKP MB

Bakov

05.09. 10:30

SO

7. kolo

Bakov

Kosmonosy "B"

18.10. 08:15

NE

2. kolo

Bakov

Čejetice

13.09. 08:15

NE

8. kolo

Luštěnice

Bakov

24.10. 10:30

SO

3. kolo

AKUMA MB

Bakov

19.09. 10:30

SO

9. kolo

Bakov

Předměřice

01.11. 08:15

NE

4. kolo

Krnsko

Bakov

27.09. 08:15

NE

10. kolo

K.Hlavno

Bakov

07.11. 10:30

SO

12. kolo

DBSK

Bakov

30.09. 16:30

ST

5. kolo

Bakov

Bezno

04.10. 08:15

NE

13. kolo

Bakov

Březno

07.10. 16:00

ST

Trenér mužstva: Miroslav Navara, Asistent trenéra: Leoš Adam		
Vedoucí mužstva: Lucie Adamová
Změny v kádru - příchody:		
Radim Cecava, Miroslav Brož, Pavel Ondřasina - příchod z minikopané
Petr Šverma - hostování Nová Ves		

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.
Ceník inzercí: www.bakovnj.cz
Vychází jako měsíčník v nákladu 1700 ks, zdarma, dne 11. 9. 2009. Příští vydání 16. 10. 2009, uzávěrka příspěvků 5. 10. 2009.
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