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Informace:

Důležité termíny:

20.5. – Slavnostní předání nové velkoobjemové požární cisterny spolufinancované z dotačních prostředků Integrovaného Regionálního  
Operačního Programu (IROP) s doprovodným programem ( náměstí 14:00)

24.5. – Pracovní jednání Zastupitelů města – projednání fasády Radnice, sportovní haly, koncepce VČAS, lokality Výsluní 
( jednací sál Radnice 17:30)

2.6. - Veřejné projednání nového Územního plánu města Bakov nad Jizerou ( divadelní sál Radnice 16:00)

16. – 18.6. – kulturní, společenský, zábavný a sportovní víkend v rámci připomenutí 520 let od udělení městských práv s účastí slovinské 
delegace v čele s velvyslancem v ČR ( náměstí, muzeum, VČAS, fotbalový stadion - podrobnosti viz. plakát)

21.6. – řádné veřejné jednání Zastupitelstva města

30.6. – 1.7. Pojizerský folklorní festival ( 7. ročník) – páteční beseda se Zdeňkem Troškou ( bakovské divadlo 19:00) + sobotní festival 
(náměstí 13:00)

Péče o válečné hroby - 12.4.2017, byla městu Bakov nad Jizerou v sídle Středočeského kraje v Praze, udělena Ministerstvem obrany ČR 
pamětní plaketa a Středočeským krajem pamětní list za péči o válečné hroby.

Historiáda – poděkování Mgr. Václava Čecha, zástupce ředitelky Základní školy městu Bakov nad Jizerou za významnou podporu této velice 
vydařené prestižní soutěže Základních škol konané tentokrát v našem městě, resp. na naší ZŠ

Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ – probíhá vyhotovení PD pro realizaci stavby – rekonstrukce šaten – plánovaný termín realizace 

07 – 08/2017
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Setkání vedení města s Osadními výbory – 9.5. Podhradí a Zvířetice ( již proběhlo)
16.5. Chudoplesy a Horka
23.5. Malá Bělá a Buda

Probíhá rekonstrukce hřiště na házenou a rekonstrukce střechy na budově pošty – termíny dokončení 31.5.2017

U všech podaných dotací probíhá jejich hodnocení poskytovateli dotací !


