Zápis ze schůze výboru pro školství, kulturu a sport ze dne 9.7.2018
Přítomni: Hana Milotová, Kateřina Vrtalová, Anna Krhovjáková, Rostislav Šťastný, Jitka Vlčková, Pavla
Žilinská, Alena Malúšková
Omluveni: Alice Sekerková, Aleš Cvrček, Barbora Ševečková, Jana Nekolová
Neomluveni: Veronika Karlíková
Hosté: Pavla Horáková, Vladimír Místecký, Stanislav Pernický
Program:

1) Vesnice roku - zhodnocení
2) Dětský den - zhodnocení
3) Dožínky, rozloučení s létem - program
Různé – Zájezd ČSŽ, Letní tábor SDH, oslava výročí SDH, Poličenský kros SDH,
Promítání filmů – hřiště, Aviatický den, Tarahůn, Knihobudka
Diskuze, náměty, návrhy a připomínky

Schůzi výboru zahájila předsedkyně Hana Milotová, přivítala hosty a všechny přítomné.
1. Vesnice roku – zhodnocení – vyhodnocení soutěže proběhlo ve Zlíně, obec Poličná získala
mimořádné ocenění za strategické financování rozvojových záměrů obce, nezískali jsme však
žádnou stuhu, pro příští rok se zváží, zda se bude obec zase účastnit
2. Dětský den – akce se vydařila, vyšlo počasí, nejvíce se dětem líbily motokáry a střelba, děti
byly spokojené
3. Dožínky, rozloučení s létem – již je skoro vše připraveno, ve 12:30 bude opět sraz, poté půjde
průvod a bude svěcení věnce, Bačovci budou mít své vystoupení, občerstvení – bude ještě
dojednáno
Různé:
-

-

Zájezd ČSŽ – se vydařil, autobus byl plný, program byl velmi nabitý, ubytování v Táboře na
internátě bylo pěkné a čisté, pro příští rok se plánuje opět zájezd
Akce SDH – Oslava 120 let se bude konat v sobotu 14.7.2018 od 13 hod u hasičské zbrojnice a
na dětském oranžovém hřišti, večer bude zábava v sále U Slunce, Letní příměstský tábor SDH
se bude konat ve dvou turnusech (od 6.8.2018 a od 13.8.2018) -je již obsazen
Aviatický den – se bude konat v sobotu 14.7.2018 od 11 hod na letišti Poličná – na akci opět
přiletí jako hlavní host akrobatický pilot Martin Šonka
Tarahůn – vše je připraveno
Knihobudka – se ujala a funguje, lidé do ní nosí knihy i časopisy, z obecní knihovny jsou do ní
také dávány vyřazené knihy
Prosba Stanislava Pernického – včasné dodávání příspěvků do Poličenských listů
SDH – pronájem hasičské zbrojnice – po pronajatých akcích bývají prostory neuklizené! Je
nutné dohlížet na předávání a zpětné přebírání pronajatých prostor hasičské zbrojnice – na
starost to má pan Radek Pivko

Příští výbor proběhne v pondělí 13. srpna 2018 v 17:30 hod na obecním úřadě

