Zápis z jednání školské, kulturní a sportovní komise ze dne 6.9.2021
Místo konání: knihovna MěÚ Hrádek
Doba trvání: od 17.00 hod. do 19:15 hod.
Účast: Rychlá, Vasková, Tytlová, Franta, Kaslová, Kabourek, Ungrová, Polomský, Redl,
Wágnerová
Hosté: Svobodová, Monhartová, Břindová, Kostovová
Omluveni: Špetková
Neomluven: Šmolík
1. Poděkování p. Bogdanovi za dlouholetou činnost a předání daru od města Hrádek
2. Zhodnocení jarní a letní činnosti v rámci kultury a sportu
- poděkování všem, co se aktivně účastní příprav kulturních akcí
- zpráva od p. Monhartové (letní kino – spočten červenec 2021 – v plusu)
- info od p. Vaskové – LPT, 4 příměstské tábory – vše proběhlo v pořádku, další plánované
akce od Pionýra (př. Dobrodružství na míru)
- p. Kostovová informovala všechny o rekonstrukcích a změnách v ZŠ a MŠ (osvětlení,
zabezpečení školy – karty pro vstup – spojení s bakalářem a docházkou, jídelnou, do
budoucna i kopírka, na kartu je možné čerpat možné slevy např. v dopravě), zahájení školního
roku – bez problémů. Srpen – ZŠ – letní kemping
- p. Redl – zprávy z TJ (dokončení beach volejbalového hřiště, jeho financování, probíhá
výměna branek, rozběhly se soutěže), informoval, že budě navrhovat změnu dotačních titulů –
konkrétně investiční program – chybí tento program
Diskuse o využívání a cenách tělocvičny a hřiště TJ, v rámci diskuse o výhledovém rozvoji
sportu v našem městě navrhujeme setkání se starostkou, předseda TJ, ředitelka školy,
předsedkyně ŠKS komise a Rada města (apelace na přípravu dětí na atletické soutěže – není
kde, informovala p. Kostovová) – podnět pro Radu města k využívání prostorů areálů TJ
pro nácvik atletických disciplín a sportovních soutěží – domluvení termínu všech
zúčastněných stran – domluví p. Rychlá
p. Redl připravuje příspěvek do Hrádeckých novin, pozvání na volejbalový turnaj
3. Různé
- objednání reklamních předmětů
- kiosek v LK – hygiena v pořádku
- informace pro členy komise o zakoupení válcovací stolice – město řeší její umístění
- informace o rekonstrukci a modernizaci dětských hřišť
- návrhy pro rozpočet města na rok 2022
- p. Polomský – doporučoval by častější kontroly Městskou policií na workoutovém hřišti u
školní jídelny.
- příprava podzimu – TRHY – diskuse ANO či NE – diskuse o programu a kvalitě trhů
- návrh na dokoupení vánoční výzdoby
p. Franta vytvoří anketu o případném umístění, p. Rychlá zjistí, jaké jsou finanční možnosti
(možné umístění při vjezdu do města – stromy v zatáčce u Hatanů – truhlíky na náměstí)
- znovuotevření projektu Život v Hrádku (výtvarné návrhy na betonovou zeď TJ Hrádek)
Návrhy namalují žáci ZŠ – do 12/2021 – následně výstava v KD – hlasování o nejlepších
výtvorech a následné přenesení sprejem (umělcem na zeď).

- 29.9.2021 – den proti rakovině – prodej kytiček po Hrádku
- ZŠ s MŠ příprava na lampionový průvod s koněm – 11.11.2021 – Sv. Martin
- p. Tytlová osloví pí Poncarovou – autorské čtení na říjen
- 28.11.2021 rozsvícení vánočního stromu
- 15.12.2021 zpívání koled – možná výstava prací dětí ZŠ – život v Hrádku

Další termín jednání komise: 8.11.2021
V Hrádku dne 10.9.2021

Zapsala: Wágnerová
Ověřila: Rychlá

