Zápis ze schůze výboru pro školství, kulturu a sport ze dne 3.5.2016
Přítomni: Hana Milotová, Alena Malúšková, Jiří Papež, Rostislav Šťastný, Barbora Ševečková, Jana
Nekolová, Anna Krhovjáková, Aleš Cvrček
Omluveni: Dominika Místecká, Kateřina Vrtalová
Hosté: Vladimír Místecký, Stanislav Pernický, Pavla Horáková, Mária Místecká, Veronika Karlíková
Program:

1) Kotlíkový guláš
3) Vítání občánků
4) Otevření nového dětského hřiště
5) Vesnice roku
6) Různé – nejhezčí parapet, rozloučení s létem a dožínky, nepořádek v obci, MŠ

Poličná
Schůzi výboru zahájila předsedkyně Hana Milotová, přivítala hosty a všechny přítomné.
1. Kotlíkový guláš, košt slivovice – proběhl v sobotu 30.dubna 2016, byl hodnocen dobře, velká
účast návštěvníků, výborné počasí, 3. sobotu v říjnu se zajdou členové výboru podívat na
Kotlíkový guláš konaný na Oznici, při příštím konání Kotlíkového guláše bude potřeba hlídat
skákací hrad či alespoň jej označit nápisem – Na vlastní nebezpečí či za Děti zodpovídají
rodiče
2. Vítání občánků – termín pro jarní vítání občánků byl nově stanoven na sobotu 21.5.2016
dopoledne
3. Otevření nového dětského hřiště – slavnostní otevření proběhne v sobotu 4. června 2016
naproti Jednotě společně s oslavou Dne dětí, proběhne za účasti ČEZu (od něhož jsme získali
dotaci)
4. Vesnice roku – Stanislav Pernický má již všechny projekce pro hodnotící komisi nachystány,
zvažuje se, zda by se komise vozila po obci vláčkem
5. Různé
- soutěž o nejhezčí parapet – bude se letos opět konat, termín bude zveřejněn v nejbližších
Poličenských listech
- akce Rozloučení s létem, uvažuje se, že bude akce spojena s obnovou dožínek, po obci by šel
průvod, vystoupili by Bačovci, termín akce by byl v sobotu 27.8.2016
- nepořádek v obci – se stále vyskytuje u kontejnerů u Hasičské zbrojnice, občané neodklízejí
exkrementy po svých pejscích, u kapličky na Kotlině byla vandalem zničena zasazená lípa
- MŠ Poličná – ředitel školy informoval, jak bude školka otevřena přes letní prázdniny

Příští výbor proběhne 7. června 2016 v 18 hod na OÚ Poličná.

