ZÁPIS ZE SETKÁNÍ VÝBORU PRO ŠKOLSTVÍ, KULTURU A SPORT
ZE DNE 10. 6. 2014
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni
Hosté:

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

Projednávaná témata:
• Zhodnocení akcí – Kácení máje, Poličenský kros, Dětský den,
• Informace o zpracování Tarahúnské buly – pravidel pro přípravu tradičního
Tarahúnského fotbalového turnaje – předložená pravidla se nesetkala s pozitivním
ohlasem,
• Příprava Tarahúnského poháru
• Příprava Rozloučení s létem,
• Projednání žádosti o pomoc oddílu kopané TJ Sokol Poličná – pomoc doporučena
formou půjčky, konečné schválení je v kompetenci zastupitelstva obce,
• Různé
Schůzi výboru zahájila předsedkyně paní Hana Milotová.
1. Hlavním bodem jednání byla příprava Tarahúnského poháru a Rozloučení s létem
(včetně „Tarahúnských popravků“).
 Tarahúnský pohár je věcí dohody mezi TJ Sokol Poličná a „Tarahúnským
společenstvem (5 kapitánů jednotlivých týmů), ostatní složky do této akce nejsou
zapojeny.
 Rozloučení s létem – členové výboru a hosté projednali program a zastoupení
složek (SDH, ČSŽ, TJ, Myslivecké sdružení, ZŠ, Obec…) v jednotlivých
aktivitách. Bylo odsouhlaseno dobrovolné vstupné s tím, že výtěžek z akce bude
věnován na opravu tanečního parketu v areálu TJ.
2. Byla projednána žádost TJ Sokol Poličná o pomoc při řešení financování nákupu
traktoru (původní stroj byl TJ odcizen před 14 dny). Členové výboru doporučují
zastupitelstvu obce schválit požadovanou pomoc formou půjčky TJ z rozpočtu obce
ve výši Kč 120 tis. na dobu 3 let.

Různé:
 Starosta obce informoval výbor o tom, že na Tarahúnský pohár byl pozván hejtman
ZK RNDr. Stanislav Mišák,
 Starosta obce informoval výbor o zájmu Českého tenisového svazu (p. Kaderka) o
možnosti podpory vybudování tenisového areálu v blízkosti fotbalového hřiště

 Byla projednána nabídka pana Vlčka o možnosti hudební produkce při
Rozloučení s létem formou výběru ze 4 hudebních skupin. Tato možnost byla
s ohledem na finanční požadavky zamítnuta.
Další schůzka výboru je oproti původnímu plánu posunuta na 12. 8. od 18.00 hod.
Zapsala: Hana Milotová

