
Zápis 

z jednání komise pro vzdělávání a sport konané dne 30.11.2016 od 16:00 

hodin na MěÚ Bakov nad Jizerou 

 

Přítomni: Jaroslava Čermáková, Dagmar Vlastová, Tomáš Záleský, Mgr. Jitka Brychová, Ing. 

Bc. Petra Kremlová, JUDr. Ing. Miroslav Dvořák, Miroslava Pavlíková 

Omluveni: 0 

 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Představení nových členů KVaS 

3. Informace ředitelky MŠ o aktivitách školky a ředitelky ZŠ o zájmové činnosti žáků 

školy 

4. Anketa „Sportovec rok 2016“ 

5. Organizační záležitosti 

6. Různé (dotazy a připomínky členů komise) 

7. Závěr, termín příštího jednání 

Průběh jednání:  

1) Předsedkyně komise VaS, Jaroslava Čermáková přivítala přítomné a zahájila jednání 

komise.  

2) Jaroslava Čermáková představila nové členy komise, Mgr. Jitku Brychovou a Ing. Bc. 

Petru Kremlovou. 

 

Usnesení 1-30/11/2016: 

Komise VaS bere na vědomí jmenování nových členů komise. 

 

3) Ředitelka ZŠ, Ing. Bc. Kremlová, informovala přítomné o zájmové činnosti žáků 

školy, kdy měsíční plán na prosinec 2016 je součástí tohoto zápisu. Okrajově zmínila, 

že zájmové kroužky fungují bez problémů, žáci o ně mají zájem, nově je zřízena 

čtenářská dílna. Pěvecký soubor Krákorky měl představení s flétnami v Domě 

s pečovatelskou službou v Bakově nad Jizerou.  

Ředitelka MŠ, Dagmar Vlastová, informovala o výletu dětí do Bělé pod Bezdězem na 

návštěvu Betléma, divadlech v MŠ, 12.12.2016 budou mít představení děti Základní 

umělecké školy Bakov nad Jizerou – pohádka Šíleně smutná princezna, vánoční 

pásmo dětí z Dobřichovice, návštěva Eko zahrady v Mladé Boleslavi, mikulášskou 

nadílku a besídky v jednotlivých třídách. S tímto souvisí i tematické vyzdobení všech 

tříd a dokonce děti dostanou dárečky od sponzorů (Škoda auto, a.s.). V neděli 

27.11.2016 proběhlo při slavnostním rozsvěcení stromku na náměstí v Bakově nad 

Jizerou zpívání dětí z MŠ a ZŠ. 



Usnesení 2-30/11/2016: 

Komise VaS bere na vědomí informace o činnosti MŠ a ZŠ.  

 

4) Předsedkyně sdělila, že 7.12.2016 bude jednání zastupitelstva, kde se bude jednat i o 

rozpočtu na rok 2017. Finanční částka na pořádání ankety „Sportovec roku 2016“ byla 

předběžně schválena, anketa se tedy uskuteční.  

 

Usnesení 3-30/11/2016: 

Komise VaS bere na vědomí pořádání dalšího ročníku ankety „Sportovec 

roku“. 

 

5) Mgr. Jitka Brychová a Miloslav Masopust připraví předběžný program slavnostního 

vyhlášení ankety, které se bude konat 31.03.2017 od 17 hodin na sále Radnice. 

V programu budou mít své místo opět děti z MŠ a ZŠ. Poháry pro oceněné se 

objednají opět  v keramické dílně na Zvířeticích. Budou mít jiný tvar, znak města bude 

zachován. Pravidla ankety nastavená z loňského roku zůstanou. Do ankety budou 

zařazeny pouze úplně vyplněné anketní lístky. Opět budou v prosincovém Zpravodaji 

Bakovsko zveřejněna pravidla ankety a v lednovém vydání bude zveřejněn nominační 

list a postupně budou vydávány další informace pro občany.  

Členy nominační komise jsou Jaroslava Čermáková, Mgr. Jitka Brychová, JUDr. Ing. 

Miroslav Dvořák, Mgr. Luboš Brodský, Tomáš Záleský a Bc. Miroslava Pavlíková.  

V nominačním listě bude přidána kolonka pro charakteristiku sportovce a budou se 

uvádět úspěchy pouze za rok 2016. Nominační list upraví Mgr. Jitka Brychová. 

Při vyhlášení ankety bude zveřejněno, kolik vítěz získal celkem hlasů a za jaké 

úspěchy. 

 

Usnesení 4-30/11/2016: 

a) Komise VaS bere na vědomí záležitosti s pořádáním ankety.  

b) Ukládá předsedkyni zveřejnění informací ve Zpravodaji Bakovsko. 

c) Komise bere na vědomí složení nominační komise. 

Hlasování: 7-0-0 

 

6) Tomáš Záleský se dotazoval ohledně plánu nevyužívaných chatek ve Volnočasovém 

areálu (VA), dalšího funkčního využití tohoto sportovního areálu a současně navrhl 

společnou prohlídku VA za přítomnosti správce. Dále se dotazoval na výsledky 

rozboru vody v přírodním koupališti ve VA a s provozem restaurace Jezerka. Jaroslava 

Čermáková k dotazům uvedla, že chatky byly i tématem na jednání zástupců rady 

města, kde se jejich stav a rekonstrukce řeší. Rovněž se zabývají i rozvojem a plném 

využití VA. Poslední nájemce restaurace Jezerka svou činnost na podzim 2016 

ukončil. Na základě rozhodnutí hygieny byl další provoz restaurace pozastaven. 

K zajištění občerstvení ve VA by mohla sloužit budova č. 2 (klubovna), kde je 

částečně kuchyně vybavena. Toto řešení je v jednání.  



Tomáš Záleský navrhl možnost realizace přírodního divadla v Komenských sadech. 

Předsedkyně přislíbila toto projednat na radě města a mohlo by se toto využít při 

oslavách 520. výročí města.  

 Dále Jaroslava Čermáková informovala, že byla podána žádost o dotaci na opravu 

sportovního  hřiště házená za Sokolovnou včetně tribuny.  

Ing. Bc. Petra Kremlová informovala o navrhované rekonstrukci dvora ZŠ, kdy byl 

schválen rozpočet a podán prvotní nástřel projektu. Sportovní hřiště za ZŠ bylo 

opraveno, nicméně v příštím roce bude nutná jeho celková rekonstrukce.   

Město řeší ve spolupráci s projektantem sportovní víceúčelovou halu.  

Tomáš Záleský vznesl připomínku ke značnému kácení zeleně ve městě. Předsedkyně 

jej informovala, že kácení zeleně je plánované, kdy dochází k obměně nemocných - 

napadených nebo již starých stromů, které by mohly být nebezpečné. Odbor 

stavebního a životního prostředí pracuje na revitalizaci zeleně ve městě.  

 

Usnesení 5-30/11/2016: 

a) Komise bere na vědomí všechny připomínky a informace členů. 

b) Ukládá předsedkyni komise informovat radu města. 

Hlasování: 7-0-0 

 

7) Předsedkyně komise poděkovala přítomným za jejich účast a ukončila jednání v 17:45 

hodin. Termín další schůzky bude 04.01.2017 v 16 hodin v kanceláři MŠ Bakov nad 

Jizerou.  

 

 

 

__________________________ 

Jaroslava Čermáková 

předsedkyně komise 

 

Zapsala: Miroslava Pavlíková 

Rozesláno dne  

 

Obdrží: členové komise, rada města, vyvěšení na webu města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


