Zápis z jednání školské, kulturní a sportovní komise ze dne 8.11.2021
Místo konání: zasedací místnost MěÚ Hrádek
Doba trvání: od 17.00 hod. do 19:00 hod.
Účast: Rychlá, Vasková, Tytlová, Kaslová, Kabourek, Wágnerová
Hosté: Svobodová, Monhartová, Břindová
Omluveni: Redl, Franta, Kostovová, Šmolík, Ungrová,
Neomluvena: Špetková
1. Zhodnocení akcí
- poděkování všem, co se aktivně účastní příprav akcí, kladné hodnocení
30.10.2021
31.10.2021
2.11.2021

Travesty show
Koncert Big Band
Lampiónový průvod ve spolupráci s MŠ – ohnivá show – velká účast

2. Příprava na akce
Komise navrhla z důvodu epidemie covid-19 přesunout akce pro děti v uzavřeném prostoru
do venkovních prostor.
10.11.2021
19.11.2021

návštěva na „cvičáku“ v Nové Huti – akce „Martin na bílém koni“ - Pionýr
Autorské čtení – Isabela Straková (dle aktuální situace)

18.11.-15.12.2021 Veřejná sbírka pro Dům sv. Zdislavy v Plzni - v jídelně ZŠ, v MŠ a
novinovém stánku: hygienické potřeby pro děti (papírové utěrky, kapesníky, vlhčené
ubrousky, dezinfekce na ruce, kartáčky a pasty na zuby – pořádá Pionýr
28.11.2021 Rozsvícení vánočního stromu – venkovní trhy, nabídka knih z knihovny na
trzích, akce začátek v 15:00 hod., rozsvícení vánočního stromu v 17:00 hod., vystoupení
dětí z MŠ.
3.12.2021

Andělská stezka – pořádá Pionýr – na dětském hřišti u přírodního divadla

od 1.12.2021 akce „Dobrodružná výprava za světýlkem – 2. ročník – příprava
15.12.2021 zpívání koled s českým rozhlasem – také trhy, Hrádecká kapela, odměny pro
účastníky hry „Dobrodružná výprava za světýlkem 2. ročník“.
19.12.2021
situace)

Koledníček s Hrádeckým Big Bandem v sále DK – od 16:00 hod. (dle aktuální

22. nebo 23.12.2021 akce „Pod okny“ – bude řešeno operativně
1.1.2022

Ohňostroj s hudbou – od 18:00 hodin

3. Anketa – vánoční výzdoba (na stránkách města)
Výsledky ankety: vánoční výzdoba u KD: ano
vánoční výzdoba při vjezdu do města (u Hatanů): ano
zachování stávající výzdoby: ano
p. Monhartová oslovila několik výrobců na vánoční dekorace, vánoční výzdoba bude
doplněna, návrh umístit fotopast k Hatanům (zajistí MP)
Diskuse nad vánoční výzdobou
4. Závěr – diskuse
P. Vlasta Vasková se vyjádřila ke sdělení p. Redla na sociálních sítích ohledně jeho návrhu na
udělení finanční odměny za její práci pro děti a mládež ve městě. Vzhledem k tomu, že p.
Vasková nebyla osobně oslovena, zda s tímto oceněním své práce souhlasí, nepřeje si aby p.
Redl touto formou dále pokračoval. P. Vasková navrhla, že by bylo možné, aby komise
zpracovala návrh na ocenění jednotlivců nebo kolektivů z našeho města. Byla by to morální
ocenění, která by mohla být doplněna určitým finančním bonusem.
Přání k Vánocům - krásné a klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí do
nového roku.

V Hrádku dne 10.11.2021

Zapsala: Wágnerová
Ověřila: Rychlá

