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Informace:

Důležité termíny:

2.11.  čtvrtek – slavnostní předání chodníku ke hřbitovu ( 16:00)

čtvrtek – Restaurant Day na Základní škole ( 14:15 – 16:00) 

11.11.  sobota – výsadba stromů v rámci projektu Obnova ovocné aleje mezi obcí Zvířetice a Bítouchov – svatomartinská alej, vytvořeného z  
veřejné sbírky Nadace Partnerství za finanční podpory MAKRO Cash & Carry s participací města Bakov nad Jizerou a SDH 
Bítouchov

15.11. středa – pracovní jednání ZM k rozpočtu na rok 2018 

20.11. pondělí – mimořádné veřejné jednání ZM – schválení nového územního plánu (ÚP) – bude upřesněno

3.12.   neděle – adventní rozsvícení vánočního stromu

11.12.  pondělí – řádné jednání ZM ( krom jiného schválení rozpočtu)
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Bezpečnostní opatření Chudoplesy – krajská investiční akce se spoluúčastí města se dostala do fáze přípravy veřejné zakázky, kde zadavatel 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje zaslal městu Bakov nad Jizerou k připomínkování Výzvu k podání nabídky , včetně zadávací 
dokumentace a návrhu Smlouvy o dílo – VZ proběhla, nicméně se ve stanoveném termínu nepřihlásil žádný uchazeč, vyhlášení VZ se nyní 
bude opakovat .
Opakovaná VZ proběhla, probíhá hodnocení nabídek.

Chodník ke hřbitovu čeká na slavnostní dušičkové předání k užívání
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Jeho sourozenci (chodníky) na Malé Bělé u "mlýna" a v ul. Pražská na "Trenčíně" pomalu dostávají svoji podobu
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Svatomartinská ovocná alej Zvířetice Bítouchov  již netrpělivě vyhlíží sv. Martina
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Park u Flory společně s "atriem" u zdravotního střediska dostávají nový kabát.......
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Srdečně vás zveme na náš PRVNÍ ŠKOLNÍ 

 

 
 

V BAKOVĚ nad Jizerou 
 

KDY? 2. 11. 2017     V KOLIK?  14:15 – 16:00 

KDE? Třídy 1. stupně a tělocvična 

CO VÁS ČEKÁ? Dobroty a dobrůtky, mlsy a chuťovky, polévky a 

chlebíčky a spousta dalšího dobrého jídla a pití 
Můžete se najíst u nás nebo si odnést pochoutky domů 

Přijďte podpořit naše malé kuchaře, pekaře a prodejce 

Nezapomeňte si vzít drobné peníze, děkujeme 

Na všechny se těší žáci a učitelé ZŠ 


