Zápis ze schůze výboru pro školství, kulturu a sport ze dne 7.7.2015
Přítomni: Hana Milotová, Kateřina Vrtalová, Dominika Místecká, Rostislav Šťastný, Jana Nekolová, Jiří
Papež, Karel Šimčík, Barbora Ševečková, Aleš Cvrček
Omluveni: Anna Krhovjáková , Alena Malúšková
Hosté: Pavla Horáková, Mária Místecká, Vladimír Místecký
Program:

1) Víceúčelové workoutové hřiště
2) Soutěž O nejlepší parapet
3) Rozloučení s létem- hlavní téma
4) Diskuze - různé

Schůzi výboru zahájila předsedkyně Hana Milotová, přivítala hosty a všechny přítomné.
1. Víceúčelové workoutové hřiště – je připraveno k osazení jednotlivými stroji. Firmou Colmar
bude osazeno ve 28. KT 2015.
2. Soutěž O nejlepší parapet – již se začínají přihlašovat první zájemci, na www stránkách
Poličné bude umístěn leták k soutěži.
3. Rozloučení s létem – se bude konat v sobotu 29.8.2015 od 14 hodin. Jednotlivé složky zajistí
občerstvení či atrakce pro děti. SDH zajistí grilování klobásek, hermelínu apod., z atrakcí pěnu
a Junáky (sumo, přetahování)popř. kynology. Svaz žen zajistí občerstvení (párek v rohlíku) a
soutěže pro děti. TJ zajistí pohoštění. Myslivecké sdružení zajistí guláš. Obec zajistí skákací
hrad a pojízdný vláček. Hudební program a hry pro děti zajistí Alena Malúšková. Všechny
složky se dohodly, že výtěžek z této akce půjde na zakoupení vybavení pro malé děti.
4. Diskuze - různé:
- Zájezd Svazu žen – byl zhodnocen jako výborný.
- Svaz žen plánuje na podzim opět uspořádat Drakiádu a Bazárek.
- Akce MŠ a ZŠ Poličná – práce, které budou probíhat během prázdnin: rekonstrukce WC a
koupelny ve starší části MŠ, malování v ZŠ, pořídila se nová datatabule pro 1. třídu
s dataprojektorem, rekonstrukce volejbalového hřiště, budou odstraněny závady na hřišti
MŠ (uschlé túje a koníci z nekvalitního dřeva), na víceúčelovém hřišti se teplem vlní boční
plastové tabule (jsou ještě v záruce). ZŠ neuspěla v žádosti o dotaci na zabezpečení školy
(kamera a videotelefon).
- Aviatický den – proběhne v sobotu 11.7.2015, hlavní host Martin Šonka. Obec Poličná se
na této akci podílí finančně.
- Předběžně se plánuje na pondělí 28.září 2015 setkání občanů obcí Poličná, Jarcová,
Oznice a Branky u Masarykova pomníku

Příští schůze výboru se bude konat v úterý 4.8.2015 v 18 hod. Zapsala – Kateřina Vrtalová

