
Zápis z jednání komise pro vzdělávání a sport 

Konaného dne 01.02.2016 na MěÚ Bakov nad Jizerou od 16:00 hodin do 18:00 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. Seznámení se s doručenými nominacemi, výběr nominací do hlasovacího kola 

3. Různé – náměty, názory přítomných 

4. Termín příští schůzky 

 

 

Průběh jednání:  

 

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

přítomné. 

2. Paní Pavlíková předložila přítomným doručené nominace roztříděné podle 

jednotlivých kategorií. Celkem bylo doručeno 73 nominací, z toho 8 jich bylo zasláno 

2krát. Všechny kategorie jsou zastoupené.  

Vzhledem k nejvyššímu doručenému počtu nominací do kategorie žáci do 15 let, bylo 

z této kategorie vybráno celkem 8 postupujících do  nominací. V kategorii junioři do 

21 let, dospělí do 50 let, družstva, trenér a sportovní legendy byly vybrány po 5 

nominacích. Do kategorie veteráni byly zařazeny všechny doručené nominace, celkem 

3. Dvě nominace jsou zařazené do kategorie hendikepovaný sportovec.  

 

Usnesení 1/0102: 

a) Ukládá předsedkyni komise kontaktovat vybrané nominované sportovce a 

požádat je o informace a fotografie k vytvoření jejich medailonku.  

b) Ukládá M. Pavlíkové zajistit vytvoření přehledové tabulky nominovaných.  

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0  

 

3. Předsedkyně informovala přítomné, že poháry pro oceněné budou vyrobeny 

v keramické dílně na Zvířeticích. Rozpočet na ně předložila vedoucí MěK. Otázka 

byla, zda budou poháry s názvem sportovec roku a znak města, či ponechat pouze 



označení sportovec roku. Přítomní se přiklonili k variantě pohárů i se znakem města, 

je tedy nutno nechat vyrobit matrici.  

Předsedkyně po dohodě s jednotlivými oddíly  informovala o hrubém scénáři večera, 

na kterém by mimo jiné vystoupili  Mgr. Brychová s dětmi (zahájení), dále děti z MŠ 

Bakov nad Jizerou, zumba, vystoupení TK Rytmus, oddíl karate, nebude chybět 

beseda se sportovními hosty. Na přípravě večera se  však stále pracuje. 

 

 

Usnesení 2/0102: 

Ukládá členům komise a organizačnímu výboru zajistit požadavky a úkoly 

k zajištění ankety a slavnostního večera.  

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0   

 

4. O termínu příští schůzky komise Vas a NK bude informovat předsedkyně, Jaroslava 

Čermáková, členy prostřednictvím e-mailové pošty.  

 

Usnesení 3/0102: 

Členové komisí berou informaci na vědomí.  

 

 

 

___________________________ 

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 


