
Zápis z jednání komise pro vzdělávání a sport 

konaného dne 25.01.2016 na MěÚ Bakov nad Jizerou od 16:00 hodin do 17:15 hodin 

Přítomni: Jaroslava Čermáková, JUDr. Ing. Miroslav Dvořák, Dušan Šimon, Bc. Miroslava 

Pavlíková 

Omluveni: Mgr. Zdeňka Dlasková, Dagmar Vlastová, Tomáš Záleský 

Za sportovní organizace: Mgr. Jitka Brychová, Daniel Zemanovič, Mgr. Luboš Brodský, 

Karel Wollman 

Program jednání:  

1. Úvod, přivítání přítomných 

2. Informace o přijatých nominacích a jejich následném zveřejnění 

3. Organizace slavnostního večera 

4. Různé – náměty, názory přítomných 

5. Termín příští schůzky 

Průběh jednání:  

1. Předsedkyně komise, Jaroslava Čermáková zahájila jednání komise a přivítala 

přítomné. Současně omluvila paní Bulířovou, která měla být přizvána k jednání 

ohledně možnosti elektronického hlasování a zveřejnění nominací. Schůzka s paní 

Bulířovou byla sjednána dodatečně na středu 27.01.2016. 

Usnesení 1/2501: 

Ukládá předsedkyni zajistit zveřejnění nominací a způsob hlasování.  

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

2. Byla řešena otázka doručených nominací a doporučeno opětovné vyhlášení možnosti 

nominace městským rozhlasem a opětovné vyzvání sportovních organizací a klubů. 

Osloveni budou i zástupci města.  

 

Usnesení 2/25/01: 

a) Ukládá M. Pavlíkové zajistit vyhlášení městským rozhlasem. 

b) Ukládá předsedkyni komise opětovně kontaktovat sportovní organizace a 

kluby k nominacím. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 



3. Předsedkyně připomněla přítomným, že slavnostní večer bude na Radnici 1. dubna 

2016 od 17 (18)  hodin. Dotázán byl Mgr. Brodský ohledně materiálů na zpracování 

videa o nominovaných sportovcích. Mgr. Brodský informoval, že co se týče 

nominovaných žáků ZŠ Bakov nad Jizerou, tak nějaké materiály má k dispozici. 

Ostatní nominovaní budou kontaktováni po uzavření nominací. Jaroslava Čermáková 

oslovila Mgr. Brychovou ohledně nacvičení zahajovacího sportovního nástupu dětmi z 

„Krákorek“. Mgr. Brychová toto přislíbila a dále nabídla zajištění dalšího vystoupení- 

zoomby. Dále paní Čermáková informovala přítomné o nácviku sportovní vložky 

dětmi z MŠ Bakov nad Jizerou, oddílem karate, nabídl se i taneční klub. Informovala o 

tom, že o průběh večera bude zajišťovat org. výbor ve  spolupráci s MěK a 

informačním centrem. Na programu večera se stále pracuje a členové KVaS a rada 

budou průběžně informováni.  

Předsedkyni doporučila zvážit možnost odměnění vítězů ankety také právě vydanou 

knihou dr. Bednáře o historii Bakova. 

Mgr. Brodský a JUDr. Ing. Dvořák se pokusí zajistit  hosta ( známého sportovce)  na 

slavnostní večer a případnou jeho autogramiádu.  

 

Usnesení 3/2501: 

Ukládá členům komise a organizačnímu výboru zajistit v rámci jejich 

možností diskutované požadavky a úkoly ke zdárnému zajištění ankety a o 

výsledku učiněných kroků se vzájemně informovat. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

4. Termín příští schůzky komise VaS a NK bylo dohodnuta předběžně na 01.02.2016 

v 16.00 hodin na městském úřadě.  

 

Usnesení 5/25/01: 

Členové komise berou na vědomí termín příští schůzky.  

 

 

 

_________________________ 

Jaroslava Čermáková 

předsedkyně komise 

 



Zapsala: Miroslava Pavlíková 

Rozesláno dne: 

 

Obdrží: Čermáková Jaroslava, Mgr. Dlasková zdeňka, JUDr. Ing. Dvořák Miroslav, 

Vlastová Dagmar, Záleský Tomáš, Šimon Dušan, Pavlíková Miroslava, členové rady 

města 

 


