Obec Poličná
Zápis ze schůze výboru pro školství, kulturu a sport ze dne 11.3.2019

Přítomni: Hana Milotová, Radmila Hrubcová, Barbora Ševečková, Jitka Vlčková, Pavla Žilinská , Petra
Mrovcová, Rostislav Šťastný
Omluveni: Nikol Klierová, Aleš Cvrček
Neomluveni: Hosté: Vladimír Místecký, Vojtěch Bača, Pavla Horáková, Martina Palátová
Hosté omluveni: Podepsaná prezenční listina je samostatnou přílohou tohoto zápisu.

Program:
1.Informace:
- Na zastupitelstvu obce dne 11.2.2019 byl schválen Jednací řád Výboru pro kulturu , školství a
sport
- Na zastupitelstvu obce dne 11.2.2019 byl zvolen Aleš Cvrček jako nový člen výboru.
- Zhodnocení uskutečněných akcí: Obecní ples, MDŽ – obě akce se setkaly s velkým úspěchem.

2. Obecní zabijačka se uskuteční v sobotu 23.3.2019 v sále U Slunce
Hlavní organizátor: Vojta Bača
Pozvánka na akci byla uveřejněna v Poličenských listech.
Sraz organizátorů v sobotu 23.3.2019 v 7 hod. U Slunce, je potřeba organizačně zajistit prodej
výrobků.

3. Kotlíkový guláš + nejlepší buchta
Proběhne 27.4.2019 na fotbalovém hřišti, hlavní organizátor Michal Nekola
Letošní druh buchty: ořechová.
Hodnotící komisi pro Nejlepší buchtu organizuje Pavla Horáková, hodnotící komis pro kotlíkový guláš
zajistí Michal Nekola.

4. Velikonoční jarmark – sobota 13.4.2019 u Slunce od 10°°-13°° hod
Do dalšího výboru zajistíme konečný seznam prodejců
V jednání ještě: řeznictví, šité oděvy, dřevěné výrobky, perníčky ze školy , vinařství
Výrobky z Choryňského kláštera budou nachystány na vlastní prodej v pátek 12.4.2019, je nutno je
vyzvednout – Hrubcová, Mrovcová.

6. Diskuse,náměty,připomínky, informace
31.5.2019 se uskuteční představení divadla SCHOD – hra „ Single“ – předprodej lístků zřejmě na
podatelně obecního úřadu, upřesníme na dalším výboru.

Divadlo Ventyl – termín změněn, sál v termínu 27.4.2019 není volný. Bára Ševečková prověří
možnost letního představení.
V neděli 17.3.2019 proběhne od 15:00 hod v sále U Slunce dětský karneval – pořádá Sbor
dobrovolných hasičů v Poličné.
17.4.2019 proběhne otevření discgolfového hřiště - umístěno za pálenicí u soutoku Bečev u bývalé
myslivecké chaty
Vítání občánků proběhne v sobotu 11.5.2019 v 10:00 hod
Ředitelka školy informovala o výsledcích hloubkové školní inspekce. Zápis bude zaslán, předběžné
vyjádření je, že inspekce proběhla v pořádku bez závad pouze se třemi doporučeními. Starosta obce
poděkoval za tento kladný výsledek.

Termín příští schůze výboru: 8.4.2019 v 16:30 v zasedací místnosti Obecního úřadu Poličná.

Zapsal: Radmila Hrubcová

…………………………………………………
Hana Milotová
předsedkyně výboru

