Zápis ze schůze výboru pro školství, kulturu a sport ze dne 5.5.2015
Přítomni: Hana Milotová, Kateřina Vrtalová, Dominika Místecká, Rostislav Šťastný, Jana Nekolová, Jiří
Papež, Anna Krhovjáková, Barbora Ševečková, Alena Malúšková
Omluveni: Karel Šimčík, Aleš Cvrček
Hosté: Vladimír Místecký, Stanislav Pernický, Štěpán Chmelař, Pavla Horáková, Alena Žilinská, Mária
Místecká
Program:

1) Zhodnocení kotlíkového guláše
2) Víceúčelové workoutové hřiště
3) Oslava osvobození obce
4) Vyhlášení soutěže O nejlepší parapet
5) Diskuze – různé (Vesnice roku, Dětský den, Rozloučení s létem, Akce MŠ a ZŠ)

Schůzi výboru zahájila předsedkyně Hana Milotová, přivítala hosty a všechny přítomné.
1. Zhodnocení kotlíkového guláše – bylo hodnoceno kladně (až na počasí), avšak pro příští
ročníky bude nutné stanovit přesnější pravidla (časové rozvržení vaření, případná platba za
žetony, hodnocení poroty).
2. Víceúčelové (workoutové) hřiště – na výzvu obce přišla pouze jediná nabídka (firma Colmex)
za 243.000,- Kč. Výstavbu hřiště schválila Rada obce a tudíž se bude v nejbližších měsících
realizovat jeho výstavba.
3. Oslavy osvobození obce – v pátek 8.5.2015 se bude konat Setkání občanů obcí Poličná,
Jarcová, Oznice a Branky u partyzánských bunkrů. Z Poličné budou odcházet zájemci
společně ve 12:30 od obecního úřadu.
4. Vyhlášení soutěže O nejlepší parapet – informace budou zveřejněny v červnových
Poličenských listech. Dominika Místecká a Stanislav Pernický připraví přihlášku pro zájemce.
5. Diskuze - různé:
- Vesnice roku – pan Stanislav Pernický zpracoval podklady od jednotlivých složek (Svaz
žen, SDH, TJ Poličná, Myslivci a MŠ a ZŠ Poličná), vypracoval přihlášku a odeslal ji do
soutěže. Komise by měla navštívit Poličnou během měsíce května.
- Dětský den – bude pořádat Svaz žen, SDH a ŽS Poličná v neděli 7. června 2015 a bude
navazovat na Poličenský kros.
- Rozloučení s létem – se bude konat v sobotu 29.8.2015 – bylo předběžně domluveno jaké
budou atrakce pro děti (pěna, skákací hrad, projížďka na koních, atrakce od SDH a Svazu
žen, hudbu a program pro děti zajistí paní Alena Malúšková), večer bude zábava
pořádaná SDH.
- Akce MŠ a ZŠ Poličná – besedy, Akademie ke dni matek, testování žáků, Den dětí ve škole
proběhne v pondělí 1.6.2015, poslední květnový týden proběhne Škola v přírodě na dvou
místech, budou objednány sítě na fotbalové branky na fotbalové hřiště u školy.

Příští schůze výboru se bude konat v úterý 2.6.2015 v 18 hod. Zapsala – Kateřina Vrtalová

