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Městský úřad informuje
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
V pondělí 28. ledna 2013 v 18 hodin se ve společenském sále Radnice v Bakově nad Jizerou uskuteční 1. řádné jednání zastupitelstva města v tomto roce.
K rozhodnutí zastupitelům budou předložena, mimo jiné, rozpočtová opatření,
která souvisejí se zaúčtováním loňského hospodaření. S pozvánkou a podrobným

programem se můžete seznámit na webových stránkách města (www.bakovnj.cz)
nebo na úřední desce. Na webových stránkách města se dále můžete seznámit
s písemnými podklady.
Mgr. Lenka Koucká, vedoucí úřadu

POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

NOVÉ ZNÁMKY NA POPELNICE

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou na zasedání dne 12. 12. 2012 schválilo
poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2013 ve výši 500,- Kč na osobu
a kalendářní rok.

Společnost Compag od roku 2013 zavádí nový způsob označování nádob pro svoz
směsného komunálního odpadu. Jedná se o označování nádob o obsahu 110, 120,
240 a 1100 litrů. Tento způsob označování nádob ujednotí místo, kam budou každoroční nálepky umísťovány. Tím se odstraní pochybnosti, kam nálepku nalepit
a při svozu bude obsluha svozového vozidla vědět, kam se podívat, aby ověřila, zda
je vylepena příslušná nálepka či nikoli. Z dlouhodobého hlediska bude mít systém
vylepování známek daný řád a nádoby nebudou oblepeny, jak je tomu dosud.

Poplatek je splatný buď jednorázově nejpozději do 28. 2. 2013, nebo ve dvou
stejných splátkách, a to
- za I. pololetí do 28. 2. 2013,
za II. pololetí do 28. 6. 2013.
Poplatek lze uhradit v pokladně MěÚ vždy v pondělí a ve středu od 7:30 do 12:00
a od 13:00 do 16:30 hod.
Zároveň s tímto poplatkem je možné uhradit i poplatek ze psů, kde sazba poplatku zůstala rovněž ve stejné výši jako v roce 2012.
Poplatek za psa musí být uhrazen do 30. 4. 2013.
Mgr. Lenka Koucká, vedoucí úřadu

Na každou popelnici bude vydána jedna velká samolepka, tzv. matrice a jedna malá
samolepící známka na celý rok nebo na pololetí podle zvoleného způsobu úhrady.
Na matrici je vyznačeno 5 polí (5 let), roční nebo pololetní známky se budou lepit
do volných polí od levé strany. Známka na 2. pololetí se přelepí přes 1. pololetí
(za každý rok bude vylepeno pouze jedno pole na matrici).
Matrice pro vylepování známek bude umístěna v horní části levého boku nádoby při
pohledu na nádobu zepředu, odkud se otevírá.
Iveta Čermáková, referent FO

Z DENÍKU MĚSTKÉ POLICIE
PARKOVÁNÍ V OKOLÍ ŠKOLY
Od začátku školního roku užívají rodiče našich dětí nově rekonstruovaný příjezd ke školským zařízením. I přesto,
že nový projekt počítal s parkovacími
místy v podobě zálivů, mnozí řidiči
zapomínají na dodržování dopravních
předpisů. Jedním z nešvarů je parkování vozidla v křižovatce nebo nedodržení zákonem stanovené vzdálenosti 5
metrů od hranice křižovatky.

NÁLEZY
Velmi často se nám stane, že některou ze svých věcí ztratíme nebo někde zapomeneme. V takovém případě
(pokud se najde člověk, který nalezenou věc odevzdá či oznámí) se nalezené věci, které mají alespoň nějakou
hodnotu, musí někde uložit. V našem
městě se nálezy uchovávají na služebně městské policie. V loňském
roce zůstala na služebně uskladněna

Ani v parkovacím zálivu si ale řidič nemůže zastavit, jak potřebuje,
a tak nejčastějším přestupkem je zaparkování vozidla v protisměru. Je
potřeba si uvědomit, že špatným zaparkováním ztěžujeme situaci nejen
ostatním přijíždějícím rodičům, ale
i sami sobě. Nelze opomenout i fakt,
že za tento přestupek může být udělena řidiči bloková pokuta až do výše
2.000,- Kč.

čtyři různá jízdní kola a jeden svazek
jedenácti klíčů.
Pokud by někdo danou věc postrádal,
může kontaktovat strážníky Městské policie v Bakově nad Jizerou na telefonním
čísle 724 933 100 nebo přímo na služebně MP v úředních hodinách a to v pondělí a ve středu v době od 13:00 do 15:00
hodin.
Aleš Konývka, ředitel MP

Výsledky 1. kola volby prezidenta republiky v Bakově n. J.
POČTY HLASŮ PRO JEDNOTLIVÉ KANDIDÁTY PODLE OKRSKŮ A POŘADÍ
kandidát

DPS

Sokolovna

Trenčín

Malá Bělá

Buda

Horka

Chudoplesy

Podhradí

Zvířetice

Celkem

Schwarzenberg Karel

180

105

122

41

20

12

25

15

20

540

Fischer Jan Ing. CSc.

145

91

149

84

22

9

18

8

8

534

Dienstbier Jiří

152

102

118

56

21

6

20

7

3

485

Zeman Miloš Ing.

149

91

131

59

8

11

12

10

1

472

Franz Vladimír Prof. JUDr.

52

25

51

24

4

5

9

2

5

177

Fischerová Taťana

30

9

29

9

2

2

1

2

10

94

Sobotka Přemysl MUDr.

24

9

29

7

4

1

12

0

0

86

Bobošíková Jana Ing.

27

13

22

10

1

0

3

2

0

78

Roithová Zuzana MUDr. MBA

28

15

17

9

0

1

5

0

0

75

Celkem

787

460

668

299

82

47

105

46

47

2541

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY - KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Výpravy do světa známých osobností
Aleš Cibulka: Cibulka v pyžamu
Ladislav Chmel: Daniela Kolářová
Karel Šíp: Bavič

Pam Jenoff: Vše, co jsme milovali
P. D. Jakešová: Potomci lidí
Odborná literatura
Faber - Mazlish: Jak mluvit, aby nás teenageři poslouchali
Miroslav A. Liškutín: Letecká služba
Milan Macho: Fotbalový poklad Messi

Beletrie s historickou tematikou
Vlastimil Vondruška: Fiorella a Bratrstvo křišťálu
Vlastimil Vondruška: Letopisy královské komory
Hana Whitton: Karel IV.
Stefanie Zweig: Návrat do Rothschildovy aleje

Edice Tintinova dobrodružství
Hergé: 7 křišťálových koulí
Hergé: Faraonovy doutníky
Hergé: Krab se zlatými klepety
Hergé: Tintin v Kongu

Z lékařského prostředí vážně i nevážně
Noah Gordon: Ranhojič
Noah Gordon: Lékařka
Patrick Taylor: Doktore, bacha na ženský
Patrick Taylor: Doktore, ne tak zhurta

Tvorba R. Goscinnyho
Goscinny - Uderzo: Asterix gladiátorem
Goscinny - Sempé: Návrat z prázdnin
Goscinny - Sempé: Polívka nemá rád zmrzlinu

Česká beletrie
Alena Jakoubková: Poslední tango s Carmen
Vlasta Javořická: Svatý hřích
Halina Pawlowská: Strašná nádhera
Luděk Stínil: Noc patří nám
Magda Váňová: Ať myši nepláčou

Pro nejmenší o železnici
Drozda - Bouda: Pohádky pana přednosty
Erne, Andrea: Železnice (z edice Už vím proč)
Do knihovny byly také přikoupeny další exempláře z populárních sérií Deník malého
poseroutky od Jeffa Kinneyho (pro děti) a Milénium od Stiega Larssona (pro dospělé).

Zahraniční tvorba
Cecelia Ahernová: Až se tě život zeptá…
St John Greene: Mámin seznam

Mgr. Karel Novák
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
VZÁCNÁ PTAČÍ NÁVŠTĚVA
Možná jste si také všimli skupinky
opeřenců, v letu podobných špačkům.
Když posedali na vrchní větve jabloní či na domovní antény, zahlédli jste
na jejich hlavách nápadné chocholky.
A taky slyšet byli, provázelo je neustále
prazvláštní cvrčení. Byli nevídaně krotcí, když téměř na povel slétli k menší
jeřabině u silnice a před vašimi zraky
úrodu svižně sklidili. Všimli jste si nádherných barev na křídlech, od hnědobílé - přes žlutou - až k červené. Červená
je na špičkách pírek uložena v jakési
štětičce a žlutou páskou jsou ukončena
i pírka ocasní. Ptáci jsou v peří elegantně
nadýchaní, většina hostů si je podobná,
ale někteří? Tak to je tedy síla! Žluté
a červené mají nápadně přidáno a připadá vám, že jsou to ti, kteří se ve dvojici

jí k jeřabinám, hlohům, trnkám, šípkům
či jablkům. V původní domovině jsou
hlavně hmyzožravci, s krátkým zažívacím traktem a tak zejména jablka jimi
procházejí spíše jen v podobě „ohřátého
pyré“. I přesto, že máte auto pod stromem odstavené celé upatlané, zážitek
stál zato a pár let si na něj zase počkáte.
Kde však brkoslavi v zimě objeví potravní zdroj, vrací se k němu, dokud je
co obírat. Pak se kontinentem posouvají
dál, jak ukázalo kroužkování. A ještě
dlužím doříct, proč ti více zbarvení se
drží ve dvojicích. Ano, ukazuje se, že
hnízdní páry se na mnohasetkilometrových putováních za přežitím drží pospolu a podporují se. Zbývajících 90%
brkoslavů ve skupině bývají mladí ptáci.
Stává se občas, že s nimi ze severu přile-

u naklovaných jablek vzájemně krmí.
Je to vůbec možné, nikdy předtím jste
je v zahradě neviděli. Ano, je to možné.
Letošní zima je pro ně „invazní“ a oni
z chladného severu Evropy slétli o nějakou tu státní hranici níž, přes hory až
k Jizeře. Jsou to brkoslavi severní, nahodilí hosté české zimy. Výlet pořádají
v několikaletých cyklech a právě letos
jim to vyšlo. V lesnatých krajích (kam
lze Bakovsko s přimhouřeným okem
přiřadit) uniknou často pozornosti.
Není-li zima příliš tuhá, ukryjí je bory
a doubravy, kde zejména se vyskytuje
jmelí a ochmet s kuličkami, jež znáte
z pozlaceného vánočního štěstí, koupeného v tržnici. Na ptačím jídelníčku si
ty parazitující chomáče plné lepkavých
plodů stojí nejvýše, až poté ptáci přiléta-

tí i krahujec, který si je takto „pase“. Připočítáme-li k ztrátám jedince pozabíjené
okenními tabulkami či auty, někdy též
krutý mráz s pokrývkou sněhu a nedostupnou potravou, uvěříme, že domů se
jich v květnu vrátí minimum. Chytávali
je i staří ptáčníci na lep (vařený podle
unikátních receptů právě z jmelí). Chytávali je i na oko, nebo do klícek a pro
okrasu (zejména v chudém podhůří) pak
na trzích prodávali. V horším případě
končil úlovek s ještě o poznání většími
kvíčalami na pekáči. Potkáte-li tyto elegantní pěvce v letošní zimě, nebojte se
fotit hodně zblízka. Neuletí - a když tak,
sotva se z největšího očistíte, přiletí znovu! Přeji hodně štěstí.   
Z Kněžmostu Pavel Kverek

NOVOROČNÍ ÚKLID KOLEM KONTEJNERŮ
Začátkem roku 2013 provedla technická četa města Bakov nad Jizerou úklid
kolem kontejnerů na tříděný odpad, při
kterém bylo odvezeno 10 multikár odpadu odloženého neukázněnými obča-

ny. S nepořádkem kolem kontejnerů se
město potýká celoročně, přičemž nejproblematičtější jsou stanoviště kontejnerů na tříděný odpad v křižovatce ulic
Pražská/Brigádnická a u sběrného stře-

diska „Pod Vápeníkovými“. Novinkou,
která v roce 2013 dle očekávání zlepší
stávající situaci, jsou fotopasti, které
bude městská policie instalovat na nejproblematičtější místa města a příměst-

ských částí (nejen co se týče nepořádku
kolem kontejnerů) a výrazně pomůže
identifikovat a postihnout původce nepravostí.    
Zbyněk Hýzler, DiS., referent OVŽP

SBĚR TEXTILU V ROCE 2012 - BAKOV NAD JIZEROU
Chtěli bychom všem občanům co nejsrdečněji poděkovat za celoroční spolupráci při sběru textilu do speciálních
kontejnerů umístěných ve Vašem městě.
Sběrem textilu a bot pomáháte ke zlepšení životního prostředí a současně i lidem v nouzi, kteří potřebují materiální

pomoc. Snížením objemu komunálního odpadu dochází navíc k finančním
úsporám Vašeho města.
Naše společnost pomáhá finančně nebo
materiálově např. Diakonii Broumov,
Oblastní charitě Červený Kostelec,
Farní charitě Beroun, Dětskému do-

movu Sluníčko Liberec nebo Nadaci
EURONISA.
Pro Vaši informaci uvádíme, že jsme
u Vás v roce 2012 sesbírali celkem 12.
990 kg sběrového textilu (o 4. 480 kg
více než v roce 2011), cca 90 % objemu
je dále zpracováváno a využíváno.

VANDALSKÝ ČIN

Věříme, že nám se sběrem textilu, který provádíme za podpory Ministerstva
životního prostředí ČR, budete i nadále
aktivně pomáhat. Ještě jednou děkujeme za Vaši účinnou spolupráci.
DIMATEX CS

Městský úřad Bakov nad Jizerou oznamuje,
že sběrné středisko „Pod Vápeníkovými“
bude otevřeno v sobotu 2. a 16. 2. od 8°° do 12°°.

Ve volnočasovém areálu došlo v předvánočním čase k těžko pochopitelné krádeži
smrčku. Neznámý vandal uřízl v metrové výšce stromek, z kterého dále uřízl špičku
a zbytek ponechal namístě. Nevím, jestli část stromku, který mohl růst nejméně 30
let, přinesl vánoční pohodu…
Zbyněk Hýzler, DiS., referent OVŽP

Od 1. 1. 2013 je za směsné stavební/demoliční
odpady a biologicky rozložitelné odpady
vybírán poplatek!

Výše poplatku za tyto odpady: občané Bakova
nad Jizerou, jeho místních částí - 0, 40 Kč/1 kg;
ostatní (podnikatelé a ostatní fyzické osoby –
„přespolní“) - 1, 80 Kč/1 kg.
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Vzpomínky
Dne 16. 1. 2012 vzpomeneme 3.
výročí úmrtí naší drahé maminky, babičky a prababičky paní    

14. ledna uplynulo 6 let, co nás
navždy opustila maminka, paní    

Otilie
Pospíšilová

JIŘINY REJFOVÉ

S láskou vzpomíná dcera.  
a dne 13. 12. 2012 tomu bylo 29
let, co nás navždy opustil milovaný tatínek a dědeček pan

„V neznámý svět jsi odešla spát, zaplakal každý, kdo Tě měl rád. Pro nás
jsi pracovala, pro nás jsi žila, za vše
Ti děkujem, hodná jsi byla. Umřela
jsi tiše, jako hvězda padá, vzpomínka
na Tebe nikdy neuvadá.“
18. ledna uplynuly 4 smutné roky
ode dne, kdy nás navždy opustila
naše milovaná manželka, maminka,
babička a prababička paní

JOSEF REJF.

JIŘINA ČERNÁ.

S láskou stále vzpomínají děti
Jana, Jaroslava, Jitka a Jiří se
svými rodinami.  

S láskou vzpomíná manžel a dcery
se svými rodinami.   

Od čtenářů
PROSINCOVÉ STŘÍPKY ZE ZVÍŘETIC
V sobotu 1. 12. 2012 proběhlo na Zvířeticích premiérové rozsvícení vánočního stromu a tím i přivítání nadcházejícího vánočního období. Vánoční
strom (kavkazská jedle) byl vysázen
svépomocí a byl pořízen z finančních
prostředků Osadního výboru Zvířetice a Města Bakov nad Jizerou. Účast
byla hojná a také počasí se vydařilo.
Stromeček byl předzdoben osvětlením,
proutěnými a keramickými ozdobami
věnovanými keramickou dílnou Petra
Čáslavského a Michala Kořínka. Finální dozdobení potom obstarali všichni
příchozí, neboť pomyslnou vstupen-

kou byla donesená a následně zavěšená
ozdobička ve formě červené mašličky,
ořechu, kukuřice, jablíčka apod. K nastolení pravé vánoční atmosféry hrály
koledy a podávalo se občerstvení včetně teplých nápojů. Ve velmi příjemné
atmosféře vznikl i nápad uspořádat
společný Silvestrovský ohňostroj,
a protože se většina nápadů na Zvířeticích skutečně realizuje a dotahuje
do konce, tak se i o půlnoci 31. stalo.
Osadní výbor Zvířetice přeje všem
hodně štěstí a zdraví v novém roce
2013.   
Radim Šimáně
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ZÁZRAKY SE DĚJÍ
Na konci loňského roku se stal u nás
v Kurovodicích malý zázrak. Cesta
k němu byla dlouhá, ve své podstatě
celý život hlavních protagonistů…
V Mnichově Hradišti se dne 14. 12.
2012 ze sl. Boženky a p. Oldřicha
uživatelů sociální služby „Domov pro
osoby se zdravotním postižením“ stali
novomanželé. Tímto právním aktem
dovršili dlouhou pouť za svým vysněným štěstím. Tito naši spoluobčané,
žijící v Domově Pod Skalami Kuro-

vodice, p. s. s., za minulého režimu
byli zbaveni způsobilosti k právním
úkonům.
Po roce 2006, kdy vstoupil v platnost
zákon o sociálních službách, začali,
na základě svého dlouhodobého vztahu, usilovat o možnost uzavřít skutečný manželský svazek. Kroků, které
k tomu aktu bylo třeba udělat, nebylo
málo, překážky byly, kam se podívali.
Státní aparát, příbuzní, neobvyklost
požadavku…

Vlastní svatbou byly ukončeny všechny strasti způsobené stálým hledáním.
Manželé Babkovi dnes spokojeně žijící
ve svém kompletně vybaveném pokoji
se svým milovaným papouškem došli
svého štěstí. Jejich návštěvou si vždy
uvědomuji, jak důležité je stále hledat
cesty za naplněním přirozených potřeb
našich hendikepovaných spoluobčanů.
Velmi rád bych touto cestou poděkoval
všem, kteří nám se svatbou pomohli,
městu Mnichovo Hradiště, které se

stalo opatrovníky našich novomanželů, p. Robinu Panušovi, provozovateli
hotelu U Hroznu v Mnichově Hradišti, který se nám tak obětavě věnoval
při svatební hostině, a všem ostatním,
kteří pomohli našim novomanželům
s vytvořením tak dokonalé atmosféry
svatebního dne.
Přeji všem lidem dobré vůle hodně
zdraví a životní pohodu do roku 2013.
Mgr. Josef Mlčoch řed. Domova

VÁNOČNÍ SHON
Je už sice dávno za námi, ale my bychom se s Vámi rádi podělili o zážitky,
kterých se nám doslova a do písmene
během vánočních svátků dostalo. Vše
začalo již 25. 11., kdy jsme obdrželi
pozvání a s ním i lístky na divadelní
představení „Něžné dámy“, které se
nám moc líbilo, a při veselé komedii
jsme se moc dobře bavili. Další kulturu jsme vstřebávali na adventních
koncertech, ten první se konal 4. pro-

since a hrála na něm a zpívala Lída
Helligerová, druhé vystoupení pak
měla 8. prosince Pavla Jíšová s dcerou
Adélou.  Na obou koncertech jsme si
nejen užívali předvánoční atmosféru,
ale také jsme si zazpívali. Za to vše
patří dík městskému úřadu a Táně
Dvořákové.
Dále bychom chtěli moc poděkovat
všem, kteří nás podarovali věcnými
dárky či pomohli s tombolou na náš

Vánoční ples v Pěnčíně, kde každý
rok Domov Pod Skalami Kurovodice, kam naše chráněné bydlení spadá,
pořádá tuto hezkou akci. Děkujeme
tímto Cukrárně U Pavoučka, Drogerii
paní Štěpánové, Anežce Hilnerové,
Pavlu Stejskalovi a hlavně panu faráři Jiřímu Veithovi, který nás nejen
obdaroval věcnými dárky, ale i pozval nejprve na koncert svého bratra
Pavla a maminky do zdejšího kostela

sv. Bartoloměje a následně pro nás
uspořádal benefiční koncert v kostele v Kosmonosích. Všechny akce se
moc vydařily a my jsme rádi, že jsme
u toho mohli být a veselit se spolu
s Vámi z toho krásného času vánočního. Že jste nás vzali mezi sebe a že si
tu připadáme skutečně jako ve svém
vlastním domově.   
Klienti chráněného bydlení
Bakov nad Jizerou

BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE
FURIANT - Mikuláš na Klokočce
k němu však nebyla lehká. Na děti
čekali čerti a čertice a v závěru svíčkami osvětlené lesní cesty i andělé. Ti
pak pomohli dětem Mikuláše přivolat. Ten už netrpělivě v mrazivém počasí čekal u nasvícené kaple, z které
vyvěrá údajně léčivá voda. Největší
zájem však byl o čaj a svařené víno,
které se při takovýchto příležitostech

V Malé Bělé pořádal v pátek 7. prosince osadní výbor spolu se souborem Furiant a SK U Trati tradiční mikulášskou
nadílku. Loni nasadili pořadatelé laťku
dost vysoko, a tak přemýšleli, čím by ji
přeskočili. Opět vzali děti ven. Tentokrát se po malém posezení v místním
sále osadního výboru, kde vymalovávaly obrázky a učily se básničky, vypravily autobusem pana Ketnera (kte-

rému děkujeme za ochotu a vstřícnost)
hledat Mikuláše.
Tomu ovšem předcházelo slavnostní
rozsvícení živého vánočního stromku, který byl zasazený teprve nedávno, a po svátcích můžeme konstatovat, že vydržel, jakož i osvětlení což
je skvělé a hlavně - všem se moc líbí.
Mikuláš na děti čekal u tři kilometry vzdálené kaple Klokočka. Cesta
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podává nejčastěji. Po hodinovém putování tmavým a chladným lesem byli
všichni rádi, že naskákali zpět do autobusu, který je odvezl zase do teplíčka domovů. Čerti si nikoho neodnesli,
avšak sami měli z akce velmi dobrý
pocit a zážitek.
Monika Čapková

FURIANT - Živý Betlém
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Již podeváté pořádal folklórní soubor
Furiant živý Betlém v Malé Bělé. Jako
vždy se přišlo podívat plno lidí, kteří
odcházeli do svých domovů s hezkým
adventním zážitkem.
Přípravy na takovou akci začínají vždy

a ulovit kapra. Ten však poté obohatil
vánoční stůl, z kterého nakonec zbyly
jen prázdné mísy a tácy. Tak moc všem
chutnalo. A aby té vánoční atmosféry
nebylo málo, mohli si děti nazdobit
a dospělí pak zakoupit výborné per-

už dopoledne. Je třeba nazdobit místní
sál, napéct vánočky, jablečné záviny,
uvařit rybí a jiné staročeské polévky
a také se musí udělat kuba. Bez tradičních dobových vánočních pokrmů
si návštěvníci už nedovedou představit
malé zastavení v kulturním stánku. To
pak vrcholí v podvečer, když se setmí.
Tentokrát k vánoční pohodě hrál a zpíval dětský sbor Pramínek z Bělé pod
Bezdězem pod vedením pana Visiče.
Poklonit se Ježíškovi přišli nejen místní, ale i vzdálení poutníci, kteří nelenili přinést spoustu darů, ale i dovést
krávu, berana, donést králíčka, slepici

níčky Elišky Josifové. Nepřipravuje se
však jen v budově, ale hlavně v jejím
blízkém okolí, kde se odehrává velká
kostýmní výprava. Musí se postavit
chlév, ustrojit všechny krále, tedy i Herodese. Obléci nejen členy souboru, ale
i další dobrovolníky. Zvířátka ať živá či
sádrová řádně rozestavět, svíčky a louče zapálit, cestičku z chvojí vybudovat
a v neposlední řadě sehnat malého Ježíška. Tohle všechno a možná ještě víc
se v neděli 16. prosince za vlídného
počasí v Malé Bělé podařilo.
Monika Čapková

FURIANT - Výlet do pivovaru
ti. V pivovaře jsme se pak dozvěděli
mnoho zajímavého a ochutnali jak
polotmavé tak světlé pivo v pivovarské restauraci. Na oběd jsme zamířili
do nedaleké hospůdky U Dubu, kde
jsme se za rozumný peníz moc dobře

Na konci roku jezdíme pravidelně
na exkurzi do pivovaru. Tentokrát
jsme zamířili do Velkého Března,
na pivo Březňák. Všichni přeci dobře
znáte toho usměvavého pána z etikety.

najedli. Cesta zpátky ubíhala zrovna
tak pohodlně, jako tam, s velmi příjemnými průvodčími. Byl to prostě
zase vydařený konec roku. A to jsme
byli vlastně na začátku jeho oslav.  
Monika Čapková

Jeli jsme samozřejmě vlakem, a kdyby
na to přišlo, mohli jsme mít snad i vagon sólo sami pro sebe, co nás bylo. 32
lidí v dobovém ustrojení bylo právem
všude, kam vlezlo, středem pozornos-

FURIANT - Silvestrovská párty
V předvečer Silvestra jsme se sešli
v budově osadního výboru v Malé
Bělé. A ač stále zveme veřejnost
na tyto akce, moc maloběláků tam
bohužel nechodí. A přitom je tam tak

moc fajn. K tanci hrála skupina Bráchové. Nově 3 kluci a jedna holčina,
ač jsou specialisty spíše na country,
dokázali vyloudit i takové tóny jako
„Babylon“ či další hity našeho či va-

šeho mládí. Členové souboru Furiant
proložili zábavný večer plný dobrého jídla a pití povedenými vtipnými
scénkami. Tombola byla bohatá, protože se skládala z toho, co kdo donesl a tetička Peroutková upekla ještě

k tomu vynikající dort. A protože se
akce koná vždy v čase 17 - 22 hodin,
můžete s sebou brát i děti. Malobělští
baráčníci Vás rádi přivítají.   
Monika Čapková

FURIANT - Silvestrovská párty
Už snad 10 let, možná i víc chodí pravidelně soubor Furiant na Silvestra v 14
hodin sáňkovat na kopec ke kravínu.
Co na tom, že ani tentokrát nebyl sníh.
Vždyť ho k ničemu nepotřebujeme. Na-

opak. 31. 12. 2012 jsme se rozhodli pro
párty v plavkách. Ne že by všichni byli
tak odvážní, ale pár jedinců, co nikdy
nezkazí žádnou legraci, samozřejmě
pod kabáty plavky skrývalo. Nakonec
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došlo i na to sáňkování v brázdě, kde
byl zamrzlý sníh a došlo i na „opalování“ a bouchání rachejtlí a šampaňských.

Konec roku se nám prostě vyvedl.   
Monika Čapková

FURIANT - Tři králové

Ať je mráz, sníh či déšť, 6. ledna vyrážíme na obchůzku po Malé Bělé,
abychom pozdravili zdejší občany
a popřáli jim mnoho zdaru do nového roku. Ti nám na oplátku podají
nějaké to občerstvení. Jako obvykle
nezklamali u Mašků, kde byly výtečné bramboráčky, skvělé cukroví
u Adamů, koblížky speciálně pro tuto

příležitost peče paní Těšitelová. Ale
i ostatní se činili. Řízečky, chlebíčky, preclíky a jednohubky byly téměř
v každém domě. Celkem jsme během
nedělního odpoledne a podvečera navštívili 29 stavení. Všude bylo veselo
a moc hezky.  
Monika Čapková

ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB
SPORTOVEC ROKU 2012

štafety v Helsinkách je samozřejmě podmíněn tím, že nebudou v dubnu na zahraničním soustředění. Touto cestou bych chtěl poděkovat DS Tyl za zapůjčení sálu,
přestože večer bylo divadlo a panu Pavlu Babákovi za technické zajištění akce.

V pátek 4. 1. 2013 proběhlo v divadelním sále Radnice vyhlášení nejlepších
sportovců ZŠ Bakov n. J. Přítomny byly dvě výborné české atletky, které získaly
dohromady 8 medailí na mistrovstvích světa a Evropy, paní Bc. Helena Fuchsová a Jitka Bartoničková. Obě závodily především na trati 400 m a ve štafetě,
Helena Fuchsová běhala i osmistovku a je též účastnicí olympiády v Atlantě 1996
a v Sydney 2000. Jitka Bartoničková je mimo jiné finalistkou loňské olympiády
v Londýně ve štafetě a medailistkou z loňského mistrovství Evropy v Helsinkách
rovněž ve štafetě na 4 x 400 m.
Ve tříhodinovém programu bylo vyhlášeno 10 nejlepších sportovců školy, nejlepší
sportovci 1. stupně, vyhodnoceno bylo 8 dětí, které měly nejlepší teoretické znalosti
v oblasti sportu i děti, které se zapojily do výtvarné soutěže a vytvořily portrét přítomných atletek. Kromě deseti oceněných sportovců si přišlo pro odměnu dalších 27
dětí, které nejčastěji reprezentovaly školu v různých závodech a soutěžích.
Na jevišti soutěžila pětičlenná družstva dívek a chlapců ve sportovních znalostech.
Do soutěže se zapojily i obě atletky, které též předaly nejlepším jednotlivcům
ceny, diplomy a medaile. Jitka Bartoničková přivezla s sebou na ukázku medaili
z evropského šampionátu v Helsinkách. Na velké obrazovce mohly děti sledovat
většinu akcí, kterých se loni účastnily i vrcholné akce našich hostů. Celou akcí nás
provázely osvědčené moderátorky Anna Fantová a Monika Turková a pomocnice
Michaela Jurová, Sabina Najmanová a Valerie Stránská.
Celá akce byla zakončena besedou s oběma atletkami. Helena Fuchsová přislíbila
účast na 12. ročníku Žákovského běhu Bakovem, který proběhne v sobotu 13. 4.
2013 dopoledne. Účast Jitky Bartoničkové, popř. některé jiné atletky z bronzové

Pořadí ankety „Sportovec roku 2012“
1. Andrij Seniv 	
Katka Sieberová
2. Radim Cecava 	
Monika Kroupová
3. Tomáš Vitmajer 	 Martina Černá
4. Jan Říha 	
Romana Dlasková
5. Pavel Ondřasina 	 Viktorie Zahrádková
Sportovec 1. stupně:
Radim Zeman
Eliška Cibulková
Soutěž ze sportovních znalostí (proběhla ve škole)
6. ročník: 	
Ondřej Prokůpek 	
Katka Korelová
7. ročník: 	
Tomáš Kendík 	
Tereza Křibská
8. ročník: 	
Pavel Ondřasina 	
Katka Lisnerová
9. ročník:
Vojtěch Láska 	
Sandra Pelikovská
Soutěž ze sportovních znalostí (na jevišti)
1. místo dívky (Martina Černá, Sandra Pelikovská, Katka Lisnerová, Monika
Kroupová, Viktorie Zahrádková + host Jitka Bartoničková)
2. místo chlapci (Matěj Baloun, Vojtěch Láska, Radim Cecava, Tomáš Kendík,
Ondřej Prokůpek + host Helena Fuchsová)
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Nejčastěji reprezentující školu (2 a více akcí)
Lenka Drahotová, Pavlína Hronovská, Sabina Najmanová, Monika Turková, Aneta Kakasová, Anna Masaryková, Veronika Bímová, Nikola Kirchschlägerová, Zuzana Matohlinová, Kristýna Burešová, Tereza Knéblová, Katka Korelová, Eliška
Chramostová, Katka Honcová, Helena Smetanová, Patrik Gabriel, Lukáš Janeček,
Matouš Čapek, Tomáš Grmolenský, Tomáš Kendík, Mirek Melich, Milan Čurej,
Štěpán Hýsek, Tomáš Resl, Ondřej Prokůpek, Petr Žák a Jan Vosála.

ZÁVODY VE SLALOMU
Ve dnech 17. - 21. prosince proběhl v Rokytnici n. J. lyžařský výcvik žáků 7. - 9.
ročníků. Kurzu se zúčastnilo 39 dětí. Výcvik probíhal ve skiareálech Studenov
a Horní Domky. O vyplnění volného času se velmi úspěšně starala agentura Spofesta, která pro děti pořádala různé hry a soutěže. Proběhla též beseda s členem
Horské služby a diskotéka. Všechny děti absolvovaly závody ve slalomu. Dívky
i chlapci jeli na stejné trati. Přinášíme pořadí na prvních 6 místech.

Hodnocena byla účast a umístění v těchto akcích:
Žákovský běh Bakovem, florbal dívek, florbal chlapců, Pohár Rozhlasu v atletice,
přespolní běh, kopaná, Pohár Coca - Cola v kopané dívek, Pohár Coca - Cola
v kopané chlapců, in-line brusle, slalom v rámci lyžařského kurzu, Memoriál Josefa Odložila, atletický víceboj v rámci hodin TV.

Dívky: 		
1. Radka Žďánská
31, 9   	
2. Anna Fantová 	
32, 3 	
3. Eliška Chramostová 	
33, 9 	
4. Kateřina Lisnerová 	
35, 4 	
5. Martina Hradiská 	
37, 4 	
6. Romana Dlasková 	
37, 7 	

ZIMNÍ VÍCEBOJ
První sportovní akcí nového kalendářního roku bude soutěž všestrannosti žáků 1.
stupně, zimní víceboj. Jelikož je přihlášeno 18 škol, proběhnou tři okrsková kola
a to v Bakově n. J., Mladé Boleslavi a Benátkách n. J. Nejlepší 3 školy z každého
okrsku pak přivítáme v Bakově na kole okresním, kterého se tedy zúčastní 9 škol.
Disciplíny jsou: skoky přes švihadlo za 1 minutu, hody míčem o stěnu za 1 minutu, šplh na tyči a hod medicinbalem na vzdálenost. Soutěží osmičlenná družstva.
Okrskové kolo proběhne v bakovské sokolovně v lednu za účasti 7 škol, okresní
pak v únoru.

Chlapci:
1. Vladimír Slobodzian 	
2. Adam Zítka 	
3. Pavel Ondřasina 	
4. Martin Kolumpek 	
5. Pavel Kůla 	
6. Jan Říha 	

30, 5
32, 7
33, 1
33, 3
34, 2
34, 9

Za ŠSK při ZŠ Bakov Mgr. Luboš Brodský

ŽÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM
Letošní 12. ročník závodu proběhne na náměstí v sobotu 13. dubna 2013 společně s Bakovským půlmaratónem, se startem první kategorie v 8:15. Podrobnosti
k tomuto závodu v dalších číslech Bakovska nebo na http://behbakovem.webnode.cz/. Jsme i na facebooku (behbakovem). Hostem závodu, stejně jako loni,
bude šestinásobná medailistka z mistrovství světa a Evropy v atletice, čtvrtkařka
a půlkařka, paní Helena Fuchsová. O druhém hostu jednáme. Tímto se obracíme
na dobrovolníky, kteří by chtěli pomoci s organizací závodu, popř. se na této akci
podílet sponzorsky, nechť napíší na behbakovem@seznam.cz.

VÁNOČNÍ ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE

„Vánoce, vánoce přicházejí ...“, zpívá
se ve známé písničce a je z ní patrné,
že i přípravy na ně jsou mimořádné.

Tyto kouzelné svátky přinášejí dětem
velké očekávání, tajemství, radost,
neopakovatelnou atmosféru v kruhu

rodiny, starším pak hlavně vzpomínky, někdy i s trochou nostalgie.
Také v naší školce jsme s prvními
přípravami začali již koncem listopadu, protože se blížila 1. adventní
neděle a s ní i pěvecké vystoupení
budoucích školáků na bakovském
náměstí. Úspěch se dostavil a mnohé děti byly svými rodiči odměněny
nějakou dobrotou. To byl ale teprve
začátek a nácvik koled, říkadel o čertech a Mikuláši, Ježíškovi a Betlému,
o stromečku, dárcích a cukroví nabral
plné obrátky.
Zítra přijde Mikuláš s čertíkem a andílkem, bylo napsáno na nástěnkách.
Tato zpráva vyvolávala radost, ale
i trochu strachu, protože, co když
jsem trochu zlobil? A byli tam. Dovádivý čertík, moudrý Mikuláš a krásný anděl procházeli celou školkou,
do každé třídy nakoukli, povídali si
s dětmi a nakonec všechny obdarova9

li malým balíčkem. „Příští rok přijďte
zas“, volaly ty odvážnější děti. Asi
přijdou, protože školka byla hezky
vyzdobená různými vystřihovánkami,
sněhuláky, vločkami, hvězdičkami,
přáníčky pro Ježíška a vyřezávanými betlémy. Živý betlém v režii party ochotných a podnikavých rodičů
z duhové třídy se uskutečnil stejně
jako v loňském roce na školní zahradě. Josef, Marie, Tři králové, andělé
i pasáček, tedy postavičky z našeho
betléma byly nádherné. Jejich důstojný příchod vzbudil pozornost a překvapení všech dětí, které jim zazpívaly koledy, předaly dárečky a i ony
samy byly obdarovány andílky.
A co na závěr? Společné besídky
s rodiči ve třídách, zdobení perníčků,
výroba vánočních dekorací, cukroví,
stromeček a pod ním dárky.
Děti a učitelky z mateřské školy

Z KULTURY A SPORTU

DALŠÍ ÚSPĚCH GARDY
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Letošního turnaje starých gard v Mnichově Hradišti se zúčastnilo oproti
předchozím ročníkům pouze 6 mužstev. Dva týmy byli domácí - Mnichovohradišťská SG a Team SS. Další byly z Přepeř u Turnova, Sobotky,
Dolního Bousova a samozřejmě naše
bakovská garda ověnčená vítězstvím
z minulého turnaje v Železném Brodě. Pořadatel měl přislíbenou účast
ještě Nymburka. Ten se však na poslední chvíli odhlásil. Hrálo se na dva
desetiminutové poločasy spravedlivým systémem "každý s každým".
Náš tým otevřel zápasem s domácí
starou gardou turnaj. Po hattricku
Vladimíra Sedláčka jsme si mohli zapsat do tabulky ihned příjemné
vítězství 3:0. Další zápas měl více
prověřit naši obranu. Čekal nás favorit turnaje, mnichovohradišťský
Team SS. Průběh i výsledek potvrdil
vyrovnanost týmů. V náš prospěch
rozhodla krásná akce na jeden dotek
a na jejímž konci byl nemýlící se
Olda Bareš. Po této výhře jsme byli
rázem pasováni na vítěze turnaje. To
ovšem bylo předčasné. Čekalo nás
mužstvo z Přepeř, složené z bývalých
fotbalistů hrajících v minulosti vyšší
soutěže za Turnov či Pěnčín. Věkově
i váhově byli na tom podstatně hůře
jak my, ale s balonem to uměli.
Jejich vyrovnané čtyřky hráčů se však
museli převážně bránit naší ofenzívní

hře. Bohužel úspěšně. Po změně stran
ve 13. minutě během dobývání naší
branky došlo ke kontaktu jejich útočníka
s naším brankařem. Po zásahu lokty se
Lehký poroučel k zemi a následná střela
snadno pronikla do branky. Marné byly
reklamace u rozhodčího. Prostě nic neviděl - a stav 0:1 byl potvrzen. Sice bylo
dost času na otočení výsledku. Ale v hlavách usazené vzpomínky na předchozí
nevyužité šance a pocit nespravedlnosti
snižovaly aktivitu a koncentraci. Po dalších dvou gólech jsme museli přijmout
porážku 0:3. Poté se Přepeře staly novými favority na turnajové vítězství. V dalším zápase s Dolním Bousovem jsme
opět zaváhali. Čtvrtá branka Vladimíra
Sedláčka v turnaji zůstala v tomto souboji osamocená a po gólové hlavičce Karna
se musel kopat penaltový rozstřel. V těch
jsme byli lepší. Sedláček, Resl i Bláha
dali a připsali jsme si 2 body. Tato ztráta
bodu nám zkomplikovala boj o druhé
místo. V následném utkání mezi Team
SS a neporaženými Přepeřemi se hrálo
o moc. V případě úspěchu domácích
bychom byli odsunuti až na třetí místo.
A také po většinu utkání vedli - dokonce 2:0! Jenže Přepeře se nevzdaly a vyrovnaly. V penaltách zvítězily a upevnily si tak první místo.
V posledním našem vystoupení byla
Sobotka snadným soustem. Po výhře
8:0 jsme mohli slavit další turnajový úspěch. V tomto zápase si připsal

pátý gól obránce Vladimír Sedláček
a stal se tak nejlepším střelcem turnaje.
SESTAVA:
Lehký - Chromý, Sedláček, Korbář,

Bernard - Resl, Bareš, Bláha, Smutný

Bakov - Dolní Bousov 2:1 po penaltách
Bakov - Sobotka 8:0

VÝSLEDKY:
Bakov - SG MSK 3:0
Bakov - Team SS 1:0
Bakov - Přepeře 0:3

CELKOVÉ POŘADÍ:
1. 	 Přepeře 	
18 : 3
2. 	SG Bakov
13 : 4

14
11

3. 	
4. 	
5. 	
6. 	

Team SS
Sobotka 	
D. Bousov
SG MSK

13
7
6
8

:
:
:
:

10
17
13
18

10
5
4
1

Lukáš Bláha

fotbalové okénko - ZIMNÍ PŘÍPRAVA 2013 - PŘÁTELSKÉ ZÁPASY SK BAKOV NAD JIZEROU
DATUM

ČAS

02.02.13

16:30h

SK BAKOV

SOUPEŘ

HŘIŠTĚ

SK ZÁRYBY

UMT BENÁTKY N.J.

09.02.13

14:30h

SK BAKOV

DOLNOBOUSOVSKÝ SK

UMT BENÁTKY N.J.

17.02.13

12:30h

SK BAKOV

SK REJŠICE

UMT BENÁTKY N.J.

23.02.13

13:00h

SK BAKOV

SK MIMOŇ

UMT MIMOŇ

02.03.13

15:00h

SK BAKOV

FC MĚLNÍK

UMT MĚLNÍK

fotbalové okénko - VÝROČNÍ SCHŮZE SK BAKOV NAD JIZEROU – ODDÍL KOPANÉ
V sobotu 5. ledna 2013 proběhla v hospůdce Na Stadioně za účasti 53 členů
tradiční výroční schůze fotbalového
oddílu SK Bakov nad Jizerou. Všem
členům a hostům za jejich přítomnost
na výroční schůzi děkujeme.
Po oficiálním zahájení výroční schůze

a přivítání, zhodnotil výbor oddílu kopané uplynulý kalendářní rok po sportovní,
organizační a finanční stránce, poděkoval
všem přítomným a sponzorům za jejich
podporu v uplynulém roce ve prospěch
bakovské kopané a nastínil cíle a sportovní akce v novém roce.

Poté následovaly zprávy trenérů o činnosti jednotlivých družstev a vyhlášení
nejlepších hráčů každé kategorie mládeže.
Po krátké pauze, věnované občerstvení,
došlo k diskuzi přítomných. Žhavým tématem diskuze bylo zamyšlení nad tech-

nickou úrovní sportovišť v našem městě
a jejich celoroční využití.
V závěru výroční schůze popřáli členové
výboru všem přítomným mnoho sportovních úspěchů v nastávajícím roce.
Lukáš Bláha

ŠACHY
Bakovští šachisté stihli v prosinci jen jedno utkání a to v neděli 9.,
když doma porazili o udržení bojující
TJ Sokol Struhařov 5:3. Dělí potom
1. - 5. místo a stále platí, že vše je

otevřené. Tradičně pak uspořádali
na Štěpána svůj turnaj v bleskovém
šachu v restauraci U Čonků v Nové
Vsi, kterého se zúčastnilo dvacet hráčů. Na prvních čtyřech místech byli

domácí bakovští, vyhrál favorit Pavel
Mudra, další byl druhý Imrich Rigo,
třetí Jaroslav Záhorbenský a čtvrtý
Martin Richter. Až pátý byl Pavel
Crha ze Sokola Mladá Boleslav a šes-

tý Václav Lochman ze Šachklubu
Dobrovice. Více včetně fotogalerie
na http://www.sachy-bakov.cz/?pageid=13.  
Jarda Záhorbenský

BAKOVŠTÍ HÁZENKÁŘI V ZIMĚ NEODPOČÍVAJÍ
Mikulášské turnaje v Ejpovicích, Nezvěsticích a Plzni, ženy - Nezvěstice
1. 12. se naše družstvo žen zúčastnilo
mikulášského turnaje v hale v Nezvěsticích u Plzně. Turnaje se zúčastnilo
7 družstev: Tymákov A, B, C, Bakov,
Březno, Dobřív, Blovice.
Velmi dobře zorganizovaný turnaj běžel pod taktovkou rozhodčích Kuglera
a Havránka, kteří zápasy odpískali, tak
jak odpískali, s menším zaujetím pro
plzeňské oddíly.
Avšak naše děvčata se do zápasů pustila s plnou vervou a první zápas v naší
A skupině (Dobřív, Bakov, Tymákov A,
B), vyhrála v poměru 12:8 proti Sokolu
Dobřív. A to nejen díky 9 gólům Kristýny Cecavové, které zápas sedl a perfektní rychlé hře celého útoku, ale tak
i nekompromisně hrající obraně s neprůstřelnou brankařkou za zády.

Po krátké pauze následoval zápas proti Tymákovskému „béčku“, složeného
převážně z bývalého ligového tymákovského týmu. Ačkoliv většina soupeřových útoků narážela na naši kamennou obranu, která svou rychlou hrou
soupeře bezchybně vykrývala, na druhé
straně naopak náš útok narazil na velmi dobrou souhru obrany s brankářem.
Rychlost našich útočnic v tomto případě nenacházela úspěchu proti zkušené
a tvrdé obraně a tak skóre skončilo 6:7,
prohrou Bakova o gól.
Jako poslední v naší skupině nás čekal
nejtěžší soupeř a to ligový Tymákov
A. Ačkoliv se oběma týmům zpočátku střelecky nedařilo a střely končily
převážně mimo bránu, tak se postupně
Tymákov propracoval do 3gólového
vedení a to především díky své nejlepší útočníci Bendové. Přestože hra byla
vcelku vyrovnaná, náš útok střelecká

smůla nepustila a místo krásných gólů
jsme mohli vidět nesčetně nastřelených
tyček. Výsledek tedy nakonec skončil
prohrou 5:9. Ze zápasu si však všechny
hráčky odnesly to, že i takovýto tým ze
špičky ligové tabulky lze porazit.
Konečné bodové skóre ve skupině nás
přiřadilo na boj o 5. místo s naším krajovým soupeřem – Březno. Zápas se
vyvíjel až nečekaně velmi vyrovnaně,
nakonec se však naše děvčata utrhla na 3gólový rozdíl a svého soupeře
zdolala 8:5, čímž si zajistila celkové 5.
místo.

Bakov 6 X 7 Tymákov B		
Cecavová 3, Volná 1, Vaníčková 2

Všem zúčastněným hráčkám patří velké díky.

(brána) M. Bártová, (obrana) M. Beranová, T. Bušová, L. Mrákotová, P. Puskajlerová, R. Chamerová, (útok) K. Cecavová,
S. Vaníčková, D. Špringerová, B. Volná,
L. Reslová

Výsledky:
Bakov 12 X 8 Dobřív
Cecavová 9, Vaníčková 2, Špringerová 1

Bakov 5 X 9 Tymákov A		
Cecavová 2, Vaníčková 2, Špringerová 1
Bakov 8 X 5 Březno 		
Cecavová 5, Vaníčková 2, Volná 1
CLK skóre: 31:29
Cecavová 19, Vaníčková 8, Volná 2,
Špringerová 2
Sestava:

Trenér: L. Pánek

HÁZENKÁŘSKÉ DOROSTENKY V EJPOVICÍCH
V neděli 9. 12. se v hale v Ejpovicích
u Plzně konal mikulášský turnaj dorostenek. Turnaje se zúčastnilo 5 družstev s herním systémem každý s každým po 2x18 minut. Bakov, Tymákov
A, B, Březno a domácí Ejpovice.
Utkání řídili vcelku férovým způsobem rozhodčí Houhová a Kugler s přizpůsobením některých pravidel pro
zmenšenou halu.
První zápas jsme hráli proti domácím
Ejpovicím. Se soupeřem jsme se setkali

prvně, tak jsme nevěděli co očekávat, ale
po prvních pár minutách bylo jasné, že
by to měl být jeden z těch lehčích zápasů.
Ejpovický útok si ani v nejmenším nevěděl rady s naší obranou a tak náš útok měl
soustu šancí vstřelit góly, což se velmi
dobře dařilo a tak skóre na konci zápasu
bylo 16:8 pro Bakov.
Jako druhé jsme potkali soupeře z kraje: Březno. Zápas se vyvíjel od začátku
velmi vyrovnaně, ačkoliv vždy alespoň
s jednogólovým náskokem pro Bakov.

Velmi se dařilo oběma útokům. Avšak
po změně hry naší obrany na beka na straně vznikla u březeňských krátká doba nedávání, kterou jsme využili a utekli o 3
góly. A ačkoliv se ke konci přestalo dařit,
výsledek zůstal pro nás 21:19.
3. zápas jsme hráli proti týmu Tymákov
B. Po pomalejší hře s Březnem jsme
zažili velké překvapení s velkou rychlostí a nasazením týmu Tymákova.
Hned ze začátku nám utekli o 3 góly,
což v podstatě udrželi až do konce
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utkání a ještě o trochu zvýšili. V útoku nás začalo trápit střelecké štěstíčko
a tak výsledek skončil 11:16. Poslední zápas byl proti Tymákovu A. Favorit
turnaje dal hned od začátku znát svou
formu. Tým, který proti nám až na malé
výjimky stál minulý týden avšak za ženy
Tymákova A nedovolil našim útočnicím
více než 1 gól v 1. poločase. V druhém
se naše hráčky trochu vzchopily, avšak
proti takto tvrdé hře neměly příliš šancí
a po bolestivém zápase bylo skóre 6:26.

Konečný výsledek byl tedy takový, že
jsme skončili na třetím místě za tymákovskými celky a získali bronzové medaile. A jako osobní ohodnocení také Lucie Ryba Reslová ocenění jako 2. nejlepší
obránce turnaje.
Tímto všem hráčkám děkuji za předvedené výkony.

11 X 16 Tymákov B		
Špringerová 4, Volná 4, Navrátilová 3
Bakov 6 X 26 Tymákov A		
Špringerová 1, Volná 2, Navrátilová 3
CLK skóre: 54:69		
Špringerová 19, Volná 17, Navrátilová
15, Křibská 2, Reslová 1

Výsledky:
Sestava: (brána) E. Řeháková (obraBakov 16 X 8 Ejpovice		 na) K. Hanovcová, L. Reslová, T.
Křibská, E. Ďurinová, (útok) D. ŠprinŠpringerová 6, Volná 5, Navrátilová 5
gerová, B. Volná, L. Reslová, K. NaBakov 21 X 19 Březno		vrátilová
Špringerová 8, Volná 6, Navrátilová 4,
Křibská 2, Reslová 1
Trenér: L. Pánek

HÁZENÁ ML. ŽÁCI A ŽAČKY V PLZNI
V sobotu 15. 12. odjeli mladší žačky
a mladší žáci na mikulášský turnaj
do Plzně. Turnaj byl ve školní tělocvičně, která byla pro tento turnaj
dostatečná. Pro řadu mladších žáků
to byly první zápasy, se kterými se
všichni vyrovnali nejlépe, jak uměli. Žačky odjely v sedmi hráčkách
a stejně tak jako u žáků zde hrály
holky, pro které to byly první zápasy.
Oba týmy odehrály sedm zápasů a to
s Žatcem, Mostem, Březnem, Plzní
- Újezdem, Tymákovem, Přešticemi

a Bakovem. Žáci i žačky vyhráli jeden zápas, žačky s Březnem a žáci
nad bakovskými žačkami. Nakonec
skončili žáci na šestém místě a žačky na místě osmém. Hru našich týmů
musím hodnotit velmi uspokojivě,
i přes velkou absenci hráčů byla hra
velmi pěkná, pokud budou hrát týmy
takto dál, mají šanci dostat se na mistrovské turnaje, zimní i letní.
autoři:
Luboš Pánek a Jiří Tichý

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
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