Zápis z jednání školské, kulturní a sportovní komise ze dne 3.2.2020
Místo konání: zasedací místnost MěÚ Hrádek
Doba trvání: od 17.00 hod. do 19:30 hod.
Účast: Rychlá, Vasková, Tytlová, Franta, Matoušková, Kabourek, Redl, Ungrová, Polomský,
Wágnerová
Hosté: Svobodová, Monhartová, Břindová, Petrtýl, Kostovová
Omluveni: Šmolík
Neomluveni: Špetková

1. Přivítání nové ředitelky školy – p. Iveta Kostovová
2. Rozdání kalendáře akcí 2020
Webové stránky – kalendář akcí – p. Monhartová
3. Informace o termínu spuštění nových webových stránek – zpoždění
4. Informace – workoutové hřiště – v řešení
5. Prodejní stánky BIZON na akce– měly by být do konce března 2020 (objednány)
6. Dům kultury – jeviště, opony v dezolátním stavu – bude opraveno v průběhu roku 2020
7. Hodnocení akcí – proběhly dle plánu
- 1.1.2020 ohňostroj – kladné hodnocení
- výroční rada Pionýra – informovala p. Vasková – dobrá spolupráce s městem
- zpívání koled – účastnický poplatek 6.000,- Kč (p. Rychlá sdělila, co vše poplatek zahrnuje)
Hlasování členů komise pro zachování akce: 10 pro, proti 0, zdržel 0
Komise doporučuje RM zachovat tuto akci.
- ledová Praha 1.2.2020 – Pionýrská skupina Hrádek - kladné hodnocení akce
8. Informace o kiosku v letním kině, p. Rychlá apelovala na včasné zveřejnění o pronájmu
kiosku na webové stránky města
9. Akce dle plánu
15.2.2020 Hasičský ples – v sále DK poř. SDH Hrádek
17.2.2020 Zahájení tanečních kursů pro starší – sál DK Hrádek, poř. p. Monhartová
(6 pondělků)
18.2.2020 Vynášení basy s maškarami – v tělocvičně školy - Pionýr
22.2.2020 Valentýnský ples žáků ZŠ poř. ZŠ Hrádek – p. Kostovová Iveta
21.2.2020 autorské čtení s p. Danielisovou – v klubovně DK – poř. DK – p. Monhartová
Březen – zahájení nácviků na 21. ročník staročeských májů, každou sobotu v předsálí DK –
12.30 – 13.30 hod.

6.3.2020 Autorské čtení knihy „Eugenie“ s Janou Poncarovou – klubovna DK p. Monhartová
19.3.2020 „Vítání jara“ – beseda s p. Makajem – knihovna Hrádek – p. Svobodová
21.3.2020 „Zapalme společně ohně“ – celorepublikový projekt k 30. výročí Pionýra –
informovala p. Vasková – pokus o zapsání do knihy rekordů s celorepublikovým počtem
účastníků. Zábavné odpoledne pro předškolní i školní děti u pionýrských chatek, poř. Pionýr.
4.4.2020 Jarní trhy na náměstí před DK, pořádá ŠKS komise, DK (možno vidět akrobatické
holuby)
p. Rychlá informovala o možnosti požádat o dotace od města ale i od Plzeňského kraje pro
spolky a organizace.
Diskuse nad dotacemi
p. Monhartová – nový ceník pro akce v DK od 2020 – předložen návrh RM (zatím v jednání)

10. Různé:
p. Monhartová má rozjednáno spoustu kulturních akcí
p. Rychlá informovala o výběru propagačních materiálů pro město Hrádek, jednalo by se o
cyklolékárničky, propisky, reflexní pásky, tašky, samolepky a koupě baneru (informační
plachta s logem města), gumové náramky
Rok 2020 – 45 let vzniku města a 695 let první zmínka o obci
– myšlenka – několikaminutový úsek o historii města Hrádek – filmový dokument (p. Rychlá
domluví s p. Bogdanem)
- vystoupení Big Bandu
- výstava kronik, popř. pozvání významných osobností města Hrádek
Celá akce by proběhla 29.8.2020 během celého dne.
- myšlenka – p. Franta přednesl podnět od své manželky – vyhlásit soutěž – malování na
zeď – stará zeď u stadionu
Ředitelka školy se k návrhu připojila.
- Návrh: město vyhlásí soutěž na téma „Život v Hrádku“ (moje město Hrádek)

11. Informace od ředitelky školy p. Kostovové
- v květnu den rodičů
- úspěch vánočního jarmarku
Informace od p. Břindové
- divadlo v DK (možnost návštěvy rodičů na RD)
- diskuse ohledně prázdninového provozu MŠ (včasná informovannost rodičů)

12. Diskuse
Příští komise: 6.4.2020

V Hrádku 10.2.2020
Zapsala: Wágnerová
Ověřila: Rychlá

