ZÁPIS ZE SETKÁNÍ VÝBORU PRO ŠKOLSTVÍ, KULTURU A SPORT
ZE DNE 12. 8. 2014
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni
Hosté:

Hana Milotová, , Jiří Papež, Rostislav Šťastný, Kateřina Vrtalová,
Michal Nekola, Stanislav Pernický, Olga Pernická,
Jan Siner, Libuše Dopiráková
Vladimír Místecký, Pavla Horáková, Marie Místecká, Josef Dorčák

Projednávaná témata:
• Zhodnocení akcí – Tarahúnského poháru,
• Příprava Rozloučení s létem,
• Různé – tabule Hradu Arnoltovice, vítání občánků, Setkání se seniory.
Schůzi výboru zahájila předsedkyně paní Hana Milotová.
1. V prvním bodu bylo provedeno zhodnocení Tarahúnského poháru. Přítomní
konstatovali, že se v konečném důsledku akce vydařila s těmito připomínkami:
- Slabší alegorický průvod než v minulých letech
- Nižší účast
- TJ s významnou pomocí sl. Ševečkové a p. Malúškové zajistili občerstvení na
dobré úrovni.
2. Hlavním bodem jednání byla příprava Rozloučení s létem (včetně „Tarahúnských
popravků“).
 Rozloučení s létem – členové výboru a hosté projednali program a zastoupení
složek (SDH, ČSŽ, TJ, Myslivecké sdružení, ZŠ, Obec…) v jednotlivých
aktivitách. Ze strany redakční rady Poličenských listů byla přislíbena omluva
Sboru dobrovolných hasičů za chybně uvedenou zkratku spolku v dalším čísle.
 Byla projednána možnost zakoupení skákacího hradu pro děti do majetku obce
(případně ZŠ) vzhledem k tomu, že každé zapůjčení stojí cca 4,5 tis. Kč a nový
hrad cca 15 – 20 tis. Kč (letos bude půjčený 3x…)
 Zvážit možnost zakoupení slunečníků ve slevě v Mounfieldu (pro uvedené akce)
– doporučila předsedkyně výboru paní Milotová v závěru jednání.
3. V průběhu jednání bylo diskutováno o tanečním parketu na hřišti TJ. bylo
konstatováno, že parket je v majetku TJ a je problematické zajistit financování jeho
opravy z jiných zdrojů než TJ. Současně bylo dohodnuto, že pan Papež prověří
možnost opravy parketu „svépomocí“ – informaci podá v příštím jednání výboru.

Různé:
 Předsedkyně výboru do příštího zasedání připraví Vítání občánků (termín a program),
 Předsedkyně výboru do příštího zasedání připraví Setkání seniorů (termín a
program),






Zhodnocení a diskuze o umístění laviček v jednotlivých částech obce
Schválena konečná podoba informační tabule o Hradu Arnoltovice
Podána informace o jednotlivých projektech (Kalvárie, Barvínek),
Pouť na Kotlině 17. 8. – informace

Další schůzka výboru je naplánována na 9. 9. od 18.00 hod.
Zapsala: Hana Milotová

