Obec Poličná
Zápis ze schůze výboru pro školství, kulturu a sport ze dne 11.2.2019

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

Program:
1. Schválení programu jednání Kulturní komise, shrnutí proběhlých akcí : Setkání seniorů, Přivítání
nového roku 2019, přednáška manželů Dvořákových
2. Obecní ples proběhne v sobotu 23.2.2019 v sále U Slunce
- Výzdobu sálu zajistí Vojta Bača ( možnost zapůjčení výzdoby v Zahradním centru )
- sobota dopoledne – pomoc při výzdobě sálu a aranžování tomboly ( Radka Hrubcová )
- balení lístků na tombolu - rozděleno mezi členky výboru - doručit prosím zpět na obecní úřad
- prodej lístků tomboly na místě : Barbora Ševečková + Vojta Bača
- výdej tomboly: Vojta Bača
3. Obecní zabijačka se uskuteční v sobotu 23.3.2019 v sále U Slunce
Hlavní organizátor: Vojta Bača, další upřesnění úkolů proběhne na příštím výboru
4. Velikonoční jarmark – sobota 13.4.2019 u Slunce
Kontakty na prodejce – Hana Milotová cca 6 prodejců
Další zkontaktovat: např. Spinkalenka , Zahradní centrum, cukrářské výrobky z ISŠ – Petra Mrovcová
Prodejce medu, výrobky z Choryňského kláštera – Radka Hrubcová
Prodejce vína – Barbora Ševečková
Krajská rada svazu žen – Pavla Horáková
Další případné kontakty prosím zasílejte Radce Hrubcové
5. Kotlíkový guláš + nejlepší buchta
Proběhne 27.4.2019 na fotbalovém hřišti, hlavní organizátor Michal Nekola
Letošní druh buchty: ořechová
Na příštím výboru je potřeba jmenovat hodnotící komisi.
6. Diskuse,náměty,připomínky, informace
Divadlo Ventyl – Hranice na Moravě, volný termín 26.4.2019, hra „Liga proti nevěře“
Sál U Slunce je zamluven.
Možný předprodej vstupenek v knihovně a na úřadě, předpokládaná cena cca 80-100 Kč

Odstoupení člena výboru pana Valy – navržen náhradní kandidát Aleš Cvrček. Bude schvalován na
Zastupitelstvu obce 11.2.2019.
Informace o Návrhu jednacího řádu Výboru pro kulturu, školství a sport, který bude projednáván na
Zastupitelstvu obce Poličná dne 11.2.2019
Starosta obce informoval členy výboru o stížnosti několika občanů na hlasitost novoročního
ohňostroje.

Termín příští schůze výboru: 11.3.2019 v 16:30 v zasedací místnosti Obecního úřadu Poličná.

Zapsal: Radmila Hrubcová

…………………………………………………
předsedkyně výboru

