ZÁPIS ZE SETKÁNÍ VÝBORU PRO ŠKOLSTVÍ, KULTURU A SPORT
ZE DNE 11. 11. 2014
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

Hana Milotová, Jiří Papež, Rostislav Šťastný, Kateřina Vrtalová,
Anna Krhovjáková, Jana Nekolová, Barbora Ševečková, Aleš
Cvrček, Dominika Místecká, Karel Šimčík.
Alena Malúšková
Vladimír Místecký, Michal Nekola, Stanislav Pernický

Program:
1.. Zhodnocení akce – Vítání občánků,
2.. Zajištění akce Setkání seniorů,
3.. Různé – návrhy akcí na rok 2015
4.. Diskuze.
Schůzi výboru zahájila předsedkyně paní Hana Milotová a představila nové členy výboru pro
období 2014 – 2018.
1. V prvním bodu bylo provedeno zhodnocení podzimní Vítání občánků. Na této akci
vystoupily děti MŠ s působivým pásmem písniček a básniček. Děti vystoupily ve
valašských krojích a zjistili jsme, že tyto jsou již značně obnošené a nevyhovující.
Bylo by vhodné uvažovat o jejich postupné výměně (obnově) – výbor doporučuje.
2. Dne 30. 11. je naplánováno tradiční Setkání seniorů v hostinci U slunce. Zahájení je
plánováno v 11 hod. V rámci programu vedení obce seznámí seniory s plánovanými
akcemi obce na rok 2015, program doplní vystoupení žáků ZŠ, občerstvení je
zajištěno.
3. Různé
 Zabíjačka
 Jarní a podzimní vítání občánků
 Košt slivovice
 Rozloučení s létem
 Poličenský terč
 Silvestr
 Gratulace jubilantům
 Ostatní akce jsou organizovány jednotlivými složkami – Rozsvěcení stromečku, Dětský den,
stavění a kácení máje, Tarahúnský pohár fotbal, Tarahúnský pohár volejbal, Ples hasičů,
Poličenský krpál, Dětský bazárek a jiné.

4. Do diskuze se zapojili:

Karel Šimčík – oprava kapličky na kotlině
Jana Nekolová – společenské ocenění dárců krve z naší obce v PL, převzetí
areálu TJ obcí,
Hana Milotová – oprava tanečního parketu v areálu hřiště, zvýšit
informovanost o akcích místním rozhlasem,
Barbora Ševečková – rozsvěcení stromečku zajistí SDH dne 6. 12. od 17 hod.
Vladimír Místecký – navrhuje zajištění vánoční výzdoby obce – doporučeno
výborem v částce cca 70 tis., ohňostroj na Silvestra – doporučeno výborem
v částce cca 18 tis.
Bylo diskutováno rozmístění laviček v obci, sázení stromů a další.
Schůzka nového výboru bude 8. 12. 2014.
Zapsala: Hana Milotová

