Zápis z jednání školské, kulturní a sportovní komise ze dne 7.9.2020
Místo konání: knihovna MěÚ Hrádek
Doba trvání: od 17.00 hod. do 18:45 hod.
Účast: Rychlá, Vasková, Tytlová, Franta, Kaslová, Kabourek, Ungrová, Polomský,
Wágnerová
Hosté: Svobodová, Monhartová, Břindová, Kostovová
Omluveni: Šmolík, Redl
Neomluveni: Špetková

1.Hodnocení akcí
- pí Monhartová – dobrá návštěvnost kina (nelze určit procentuální zastoupení občanů Hrádku
a občanů z jiných obcí a měst).
- pí Vasková – pozitivní ohlasy na příměstské tábory (příspěvek města na stravné)
- pí Kostovová + pí Břindová – zprávy ze ZŠ a MŠ – pozitivní hodnocení
- 1. městské slavnosti 5.9.2020 – zdařená akce – dostatek občerstvení, zvážení separace
plastového odpadu (roury na plastové kelímky – p. Šmolík)
- p. Polomský – dohlédnutí na pořádek a dodržování řádu na workoutovém hřišti (vyvěšení
provozního řádu v co nejkratším termínu), pí Rychlá domluvila s MP a p. Vostárkem, zvážení
přesunutí kamery ze škvárového hřiště k workoutovému hřišti

2. Akce dle plánu
11.9.2020 od 16:00 Dobrodružství na míru – přírodní divadlo hlavní scéna, kapela Roháči,
vstup zdarma, poř. Pionýr, město Hrádek
12.9.2020 začíná moštování – Zahrádkáři
29.9.2020 cyklistické závody – pořádá Pionýr, město, p. Babický
30.9.2020 prodej žlutých kvítků - Pionýr
3.10.2020 Svatováclavské trhy, pořádá město
2310.-24.10.2020 Okresní sportovní hry, pořádá město Hrádek, TJ Hrádek a Sportovní a
tělovýchovná organizace Rokycany. Z každé obce se mohou přihlásit zájemci o kolektivní i
individuální sporty, termín přihlášení do 20.9.2020, podle počtu přihlášených budou
připraveny propozice konání her, hry jsou určeny pro účastníky starší 18 let, jednotlivé
soutěže se budou konat v pořadatelských obcích rokycanského okresu. Zúčastnit soutěží je
možné v těchto sportech: fotbal, volejbal, florbal, běh, cyklistika, národní házená, stolní tenis,
nohejbal hasiči.
11.11.2020 Lampiónový průvod s dětmi a rodiči, pořádá MŠ Hrádek, DK Hrádek
13.11.2020 Koncert mladých hudebníků – sál DK
Změna programu vyhrazena v důsledku vládních nařízení
3. Různé
- domluveno s p. Kaslovou nahlédnutí do kroniky města na příští komisi
Informace z Rady města
- v rámci kiosku – nedostatečný úklid, diskuse o úklidu a správě přírodního divadla, dohled
nad dodržování hygienických pravidel

- p. Kabourek – informace o ukončení činnosti p. Aubrechta v Hrádeckém Big-Bandu (v
současné době není žádný nástupce)
- p. Rychlá – zjistí, zda se budou aktualizovat místní informativní směrovky (malé zelené)
- Akce „Život v Hrádku“ – návrh komise zatím počkat, TJ dalo stanovisko
Diskuse na uspořádání výstavy různých obrazů a námětů, vybrat nejlepší, na zeď by se
malovalo malířskými barvami, p. Franta zjistí cenu za barvy
4. Diskuse
Návrh na akci „Světýlková stopovačka na Vánoce“ – p. Kaslová (na příští komisi upřesněno)
p. Rychlá poděkovala všem, kdo se aktivně účastní pořádaných akcí.
Příští komise: 2.11.2020

V Hrádku 11.9.2020

Zapsala: Wágnerová
Ověřila: Rychlá

