
Zápis z jednání komise pro vzdělávání a sport 
konaného dne 23.11.2015 na MěÚ Bakov nad Jizerou od 16:00 do 17:30 hodin.   

 

Přítomni: Jaroslava Čermáková, Mgr. Zdeňka Dlasková, JUDr. Ing. Miroslav Dvořák, Šimon Dušan,             

Bc. Miroslava Pavlíková, 

Omluveni: Záleský Tomáš, Vlastová Dagmar 

Přizváni: Taťána Dvořáková – omluvila se  

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Schválení programu schůzky komise 

3. Informace o projednání ankety „Sportovec roku 2015 města Bakov nad Jizerou“ radou města 

4. Anketa „Sportovec roku 2015 města Bakov nad Jizerou:  

 Projednání harmonogramu ankety 

 Informace o současném stavu, příprava gala večera 

 Vytvoření organizační komise 

 Tvorba nominační komise do 3.12.2015 

 Projednání setkání obou komisí 

 Připomínky a podněty členů komise 

5. Různé (členové komise, termín příští schůzky apod.) 

6. Závěr 

 

 

Průběh jednání:  

 

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

omluvila Dagmar Vlastovou, Tomáše Záleského a Taťánu Dvořákovou, která byla přizvána k jednání.  

 

2. Všichni přítomní členové byli seznámeni s programem jednání.  

 

 

Usnesení 1/2311: 

Členové komise VaS souhlasí s programem jednání.  

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

 

3. Předsedkyně informovala členy o seznámení rady města se zápisem komise konané dne 07.10.2015. 

Členové rady neměli připomínky. Anketa „Sportovec roku“ byla projednána i s členy zastupitelstva 

města. Z jednání vyplynul úkol sestavit harmonogram a finanční návrh. Ten zpracovala Jaroslava 

Čermáková a předložila jej k připomínkám členům rady- bez připomínek a nyní komisi VaS.  

 

 

Usnesení 2/2311: 

Členové komise VaS souhlasí s harmonogramem akce i s finančním návrhem předloženým 

zastupitelstvu města.  

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

4. Členové komise projednali průběžné plnění jednotlivých bodů harmonogramu akce „Sportovec roku“. 

Přítomní se shodli, že zanechají kategorii ankety „fair play“ a „sportovní legenda“, kategorii dospělí do 

50 let a dospělí nad 50 let – veteráni, kategorie junioři zůstanou do 18 let. Konečné slovo by mělas mít 

nominační komise.  

      Předsedkyně sdělila, že oslovila členy sportovních organizací k navržení jejich zástupců do nominační 

komise s termínem do 3.12.2015. Nominační komise bude zajišťovat dodržení podmínek nominace, 



vyhlášení hlasování, průběh hlasování a výsledek hlasování. Organizační komise bude tvořena členy 

komise VaS a pracovníky knihovny, kteří budou zajišťovat organizační záležitosti. Společné setkání 

obou komisí bylo předběžně dojednáno na 07.12.2015. Po realizaci společného jednání se zajistí 

informování veřejnosti prostřednictvím Bakovska s tím, že konkrétní informace ohledně hlasování 

ankety budou zveřejněny v dalším vydání. 

      Termín uskutečnění slavnostního vyhlášení stanoven předběžně na 1. nebo 2. 4.2016.Tento termín byl 

zvolen po ukončení plesové sezóny. Proběhla diskuze ohledně uspořádání sálu – zda stolové, či lavicové 

a jakým způsobem řešit občerstvení pro oceněné. Slavnostním večerem bude provázet moderátor           

p. Masopust. Jako host by byl pozván známí profesionální sportovec, a mezi vyhlášením vítězů 

jednotlivých kategorií by probíhaly vstupy – vystoupení dětí MŠ a ZŠ ve „sportovním duchu“, 

divadelníci, taneční škola Rytmus. Na závěr večer by mohla být uskutečněna v případě zájmu beseda 

s hostem.  

      Ocenění sportovci dostanou pohár a diplom. Rozvinula se diskuse obdarovat je ještě malou pozorností 

v podobě výrobku hrnčířů ze Zvířetic.  

V závěru jednání vznesla Jaroslava Čermáková myšlenku zrealizování promítání filmu, popřípadě 

fotografií oceněných sportovců.  

      Co se týče propagace ankety, bude zajištěna prostřednictvím zpravodaje Bakovsko, Boleslavského  

deníku, rozhlas, rádio, internet a další.  

 

 

Usnesení 2/2311: 

Členové komise berou na vědomí, že: 

a) osloví sportovce, který by byl hostem gala večera 

b) zajistí finanční nabídku na „Zvířetickou keramiku“ 

 

    

 

5. Příští schůzka komise VaS a členů nominační komise se uskuteční 07.11.2015 na městském úřadě.  

 

 

Usnesení 3/2311: 

a) Členové komise VaS berou na vědomí termín příští schůzky. 

b) Ukládá předsedkyni komise informovat o jednání komise radu města.  

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

      

  

6. Jaroslava Čermáková společně s JUDr. Ing. Dvořákem informovala členy komise o zahájení studií na 

novou sportovní halu u ZŠ.  

 

 

___________________________ 

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 


