Zápis ze schůze výboru pro školství, kulturu a sport ze dne 2.6.2015
Přítomni: Hana Milotová, Kateřina Vrtalová, Dominika Místecká, Rostislav Šťastný, Jana Nekolová, Jiří
Papež, Alena Malúšková, Karel Šimčík
Omluveni: Anna Krhovjáková , Barbora Ševečková, Aleš Cvrček
Hosté: Stanislav Pernický, Pavla Horáková, Mária Místecká
Program:

1) Zhodnocení oslavy osvobození obce
2) Seznámení s průběhem návštěvy hodnotící komise Vesnice roku
3) Víceúčelové workoutové hřiště
4) Soutěž O nejlepší parapet
5) Diskuze – různé (Zájezd Svazu žen, Dětský den, Kácení máje, Rozloučení s létem,
Akce MŠ a ZŠ)

Schůzi výboru zahájila předsedkyně Hana Milotová, přivítala hosty a všechny přítomné.
1. Zhodnocení oslavy osvobození obce – oslavy u partyzánských bunkrů se zúčastnilo cca 250
občanů z okolních obcí. Organizačně oslavy zajišťovala obec Oznice – velmi dobře. V Poličné
byly na památnících padlých obnoveny nápisy panem Karlem Hlavicou.
2. V úterý 26.5.2015 přijela hodnotící komise Vesnice roku. Postupně navštívila školu a školku
(děti komisi přivítaly v krojích), hasičskou zbrojnici, lokalitu Chřástalov a obecní úřad, kde
probíhala prezentace. V úterý 2.6.2015 proběhlo ve Zlíně slavnostní vyhlášení výsledků. Naše
obec se neumístila, za zlínský kraj vyhrála obec Babice u Uherského Hradiště.
3. Byla aktualizována nabídka do konečné podoby od firmy COLMEX. Rozměr hřiště bude 6x12
m. V měsíci červnu se začne s realizací hřiště – vykolíkování hřiště, příprava dopadové plochy
(skrývka, beton, obrubníky), osazení strojů. Konec realizace by měl být do ½ července 2015.
4. Soutěže O nejlepší parapet – Dominika Místecká připravila návrh přihlášky pro zájemce:
zasílání fotografií do 31.7.2015, z nich bude vyhodnoceno nejlepších 10, kteří se potom
budou obcházet. Vyhlášení výsledků proběhne na Akci „Rozloučení s létem“. Vše bude
zveřejněno v červnových Poličenských listech.
5. Diskuze - různé:
- Zájezd Svazu žen – proběhne v sobotu 6.6.2015 do Jeseníků (Karlova Studánka, Velké
Losiny – papírna), kapacita autobusu je naplněna.
- Dětský den – bude pořádat Svaz žen, SDH a ZŠ Poličná v neděli 7. června 2015 a bude
navazovat na Poličenský kros na hřišti TJ Poličná. Atrakce – skákací hrad, jezdící vláček,
koně, disciplíny žen a hasičů, občerstvení pro děti i dospělé. Hudební program zajistí
Alena Malůšková. Ve 14:30 budou vyhlášeni vítězové ve sběru papíru.
- Kácení máje – proběhlo v sobotu 30.5.2015. Po kácení proběhla tombola o pokácené
dřevo z májky.
- Rozloučení s létem – podrobnosti se budou probírat na příští schůzi výboru.
- Akce MŠ a ZŠ Poličná – konec školního roku bude v pátek 26.června 2015. Ve školce bude
od 29.června probíhat ve starší zástavbě rekonstrukce umývárny a WC a děti tak budou

v družině ZŠ. Den dětí ve škole proběhl v pondělí 1.6.2015 – byl velmi úspěšný. Žáci 5.
třídy se fotografovali u Horákova dubu (profesionální fotografkou). Fotografie budou
zaslány do soutěže. V červnu proběhnou ve škole třídní schůzky, rada rodičů, exkurze
žáků 3-9. třídy do Ostravy do Vědecko-technického parku a 1-2.třídy do Kroměříže, dále
proběhne Cvičení v přírodě a výlety jednotlivých tříd.

Příští schůze výboru se bude konat v úterý 7.7.2015 v 18 hod. Zapsala – Kateřina Vrtalová

