Zápis ze schůze výboru pro školství, kulturu a sport ze dne 7.8.2017
Přítomni: Hana Milotová, Kateřina Vrtalová, Anna Krhovjáková, Rostislav Šťastný, Veronika Karlíková,
Barbora Ševečková, Jitka Vlčková, Jiří Papež
Omluveni: Alena Malúšková, Jana Nekolová
Neomluveni: Alice Sekerková, Aleš Cvrček
Hosté: Vladimír Místecký, Stanislav Pernický, Pavla Horáková, Mária Místecká, Pavla Žilinská
Program:

1) Dožínky, rozloučení s létem – upřesnění programu
2) Výměna člena kulturního výboru
3)Tarahun – zhodnocení akce
4) Poličenský terč - termín
5) Různé – Školní hřiště, Letní promítání filmů, Setkání u pamětního kamene Franze
Josefa, Převod majetku TJ, diskuze

Schůzi výboru zahájila předsedkyně Hana Milotová, přivítala hosty a všechny přítomné.
1. Dožínky, rozloučení s létem – upřesnění programu: malování na tvář bude – pravděpodobně
3 slečny, kynologové nebudou, ostatní - platí vše, co bylo v minulém zápisu, jen Svěcení
věnce bude probíhat od 12:30 hod u kříže před obecním úřadem, plakáty budou vylepeny
ihned po jejich obdržení
2. Výměna člena kulturního výboru – od srpna 2017 bude místo pana ředitele ZŠ Poličná Jiřího
Papeže nově členkou kulturního výboru nová paní ředitelka ZŠ Poličná paní Pavla Žilinská,
panu Papežovi všichni poděkovali za dosavadní působení ve výboru
3. Tarahun – zhodnocení akce – vyšlo počasí, opět dobrá akce, jen alegorické vozy byly oproti
loňskému roku slabší, u skákacího hradu nebyla stálá služba a větší děti (starší než 5 let) tam
byly bez dozoru, ač tam již neměly co dělat
4. Poličenský terč – termín bude upřesněn až na příštím výboru
5. Různé
- Školní hřiště – práce už započaly, ve 33. KT 2017 by měly probíhat vyrovnávací práce,
změna-v mantinelu bude instalována místo umělé trávy umělá hmota
- Letní promítání filmu – v pátek 28.7.2017 proběhlo promítání filmu Marty Gerlíkové
Santovjákové „Tehdy spolu“, počasí bylo pěkné, lidí asi 120, jen to nebylo úplně dobře
zorganizované , návrh: od podzimu by mohlo být promítání filmů pro děti v sále u Slunce,
Promítání filmů by zaštiťoval kulturní výbor
- Setkání občanů u pamětního kamene Franze Josefa proběhne v neděli 3.9.2017 v 10 hodin,
organizuje jej obec Branky, pro zájemce o společnou procházku ke kameni – se bude
odcházet od obecního úřadu v 9 hod
- Převod majetku TJ pod obec byl schválen na valné hromadě, je připravena smlouva
- SDH pořádá dva turnusy příměstského tábora, jeden již proběhl a druhý probíhá v tomto
týdnu, o tábor je velký zájem ze strany dětí, moc se jim líbí

- knihovna – předběžně je domluvena se spisovatelkou Alenou Mornštajnovou přednáška na
prosinec 2017, také bylo osloveno divadlo Nová snaha Jarcová, zda by u nás nevystupovali

Pozor - příští výbor proběhne v pondělí 11. září 2017 v 17:30 hod na obecním úřadě.

