Zápis ze schůze výboru pro školství, kulturu a sport ze dne 3.9.2018
Přítomni: Hana Milotová, Kateřina Vrtalová, Anna Krhovjáková, Veronika Karlíková, Jitka Vlčková,
Pavla Žilinská, Alena Malúšková, Barbora Ševečková
Omluveni: Aleš Cvrček, Jana Nekolová
Neomluveni: Rostislav Šťastný, Alice Sekerková
Hosté: Pavla Horáková, Vladimír Místecký
Program:

1) Dožínky - zhodnocení
2) Zhodnocení práce výboru 2014-2018
3) Výročí pádu letadla
4) Rekonstrukce ZŠ Poličná
Různé – Diskuze a pohoštění

Schůzi výboru zahájila předsedkyně Hana Milotová, přivítala hosty a všechny přítomné.
1. Dožínky – zhodnocení – byla to opět výborná akce, osvědčilo se přemístění svěcení věnce ke
kapličce naproti obecního úřadu, počasí ze začátku nepřálo, ale nakonec bylo pěkně a lidé
zůstávali do cca 19 hod, Bačovci měli opět výborné vystoupení, i kapela po nich hrála výborně
2. Zhodnocení práce výboru 2014-2018 – předsedkyně paní Hanka Milotová poděkovala všem
členům výboru za aktivní účast ve výboru i na akcích pořádaných výborem a obcí, poděkovala
také všem složkám (ČSŽ, SDH, vedení obce, MŠ a ZŠ Poličná, TJ Poličná apod.)
3. Výročí pádu letadla – v Poličné proběhla 26.8.2018 oslava výročí pádu letadla – akce
zúčastnilo vedení obce, občané Poličné a také pozůstalí po letci, vnuk pana Havlíčka rozdával
CD se sestřihem vyjádření pamětníků havárie
4. Rekonstrukce ZŠ Poličná – během letních prázdnin proběhla rekonstrukce kuchyně a jídelny
ZŠ Poličná – v jídelně je nová podlaha a nové stoly, v kuchyni proběhla velká rekonstrukce,
v nové budově bylo vyměněno topení
Různé:
-

-

Knihovna – plánuje ve čtvrtek 20.9.2018 přednášku pana Pomkly na téma „Obyvatelé Poličné
ve víru Velké války 1914-1918“
V sobotu 20.10.2018 proběhne u památníku TGM společná akce obcí Poličná, Jarcová, Oznice
a Branky ke 100-letému výročí vzniku československé republiky, na akci přispěl také
Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
ČSŽ pořádá v sobotu 23.9.2018 od 15 hod Drakiádu na letišti Poličná, občerstvení zajistí opět
pracovníci letiště
SDH plánuje Vánoční odpoledne

Příští výbor proběhne v novém složení po volbách do zastupitelstva.

