ZÁPIS ZE SETKÁNÍ VÝBORU PRO ŠKOLSTVÍ, KULTURU A SPORT
ZE DNE 9. 9. 2014
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni
Hosté:

Hana Milotová, Jiří Papež, Rostislav Šťastný, Kateřina Vrtalová,
Stanislav Pernický,
Libuše Dopiráková, Olga Pernická
Jan Siner,
Pavla Horáková, Alena Žilinská

Program:
1.. Zhodnocení akce – Rozloučení s létem,
2.. Zajištění akce Poličenský terč,
3.. Různé – vítání občánků, Setkání se seniory, projednání příspěvku na film Děda,
taneční parket u hřiště TJ..
Schůzi výboru zahájila předsedkyně paní Hana Milotová.
1. V prvním bodu bylo provedeno zhodnocení Rozloučení s létem. Přítomní
konstatovali, že ve srovnání se stejnou akcí vloni byla letos:
- vyšší účast dětí i rodičů
- podařilo se zajistit více sponzorských darů
- oživením bylo vystoupení paní Malúškové
- velká pochvala a poděkování patří ženám z ČSŽ, které byly jako vždy 100%
připraveny,
- úspěch měl skákací hrad, který pořídila obec.
2. Poličenský terč je akcí Mikroregionu VMaK a je plánován na 26. 9. na střelnici
v Poličné. Bylo dohodnuto zapojení členů výboru a zastupitelstva do této akce (p.
Horáková, p. Milotová) + Martina Palátová a Iveta Drdová. Na přípravě střelnice se
dohodne s p. Fabianem starosta p. Místecký – upřesní podmínky případného
zajištění úklidu našimi pracovníky. Občerstvení zajištěno předběžně u p. Mocka,
zbytek dohodne p. Milotová s M. Palátovou, medaile a diplomy zajistí p. Nekola.
3. Různé:
 vítání občánků a setkání se seniory bude organizováno až po volbách

 příspěvek na film Děda – po velké diskuzi bylo dohodnuto ponechat
rozhodnutí na ZO, výbor doporučuje max. 3.000,- Kč
 byla projednána výsadba stromků v intravilánu obce. výbor doporučuje osázet
stromy cestu od prodejny p. Vašinové směrem ke Kotlině a kolem cesty
k Pálenici u Bublíka (u nově budovaného hřiště).
 ředitel ZŠ Jiří Papež informoval výbor o konzultacích ve věci opravy parketu
(finančně vychází stejně jako předchozí nabídky, realizace na podzim není
možná). Současně informoval výbor o akcích, které škola připravuje v rámci
bezpečnost dětí.
Schůzka nového výboru bude naplánována po volbách 2014.
Zapsala: Hana Milotová

