Obec Poličná
Zápis ze schůze výboru pro školství, kulturu a sport ze dne 3.12.2018

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

Program:
1. Vítání občánků – proběhne 8.12.2018 v 10.00 hod v sále U Slunce, narozeno 9 dětí, přihlášených
na vítání 5. Účastníci za obec Hana Milotová, Vladimír Místecký, Vojtěch Bača.
2. Setkání seniorů – proběhne 9.12.2018 od 11:00 hod. v sále U Slunce , občerstvení zajištěno,
kulturní program zajistí ZŠ Poličná, proběhne prezentace obce, dále k tanci a poslechu zahraje Duo
Halaštovi. Organizátoři domluveni.
3. Přivítání nového roku - 1.1.2019 od 16:00 hod. v sále U Slunce. Ohňostroj zajistí Michal Nekola
s kolegou , občerstvení – svařené víno a dětský punč. Víno zajistí Vladimír Místecký, džusy – Vojta
Bača, kelímky, ubrousky – Hana Milotová. Na místě bude hrát reprodukovaná hudba – zajistí Vojta
Bača. Organizátoři domluveni.
4. Přednáška paní Radky Dvořákové ze Zubří na téma „ Když bolí záda“ se uskuteční v sále U
Slunce ve čtvrtek 24.1.2019 od 17:00 hod.
5. Divadlo - návrhy termínů např. 7.2.2019, 15.2.2019, 1.3.2019, 29.3.2019 – je nutno zjistit možnosti,
které divadlo může ( Schod, Drahotuše,…. ) - pokud budeme mít informace předat Haně Milotové
co nejdříve.
6. Odstoupení člena výboru pana Valy – navržen náhradní kandidát Aleš Cvrček. Musí být schválen
na zastupitelstvu obce 10.12.2018.
7. Martina Palátová jako koordinátorka Poličenských listů bude zvána na kulturní komisi jako host.
8. Diskuse,náměty,připomínky, informace


Obecní ples proběhne v sobotu 23.2.2019 v sále U Slunce



Obecní zabijačka se uskuteční v sobotu 16.3.2019 v sále U Slunce



Velikonoční jarmark – sobota 13.4.2019 u Slunce – potřeba zorganizovat , kontakty na
rukodělné práce nebo různé prodejce s velikonoční tématikou poslat Haně Milotové – např.

velikonoční vajíčka, keramika, květinové vazby, pomlázky, textil, mléčné a masné výrobky,
pekařské a cukrářské výrobky , možnost prodeje výrobků ze základní školy v Poličné
nebo Integrované střední školy – obor cukrář, řezník apod…


Soutěž o nejlepší guláš + soutěž o nejlepší buchtu – proběhne 27.4.2019



Redakční rada - byla jmenována ve složení M. Palátová, B. Ševečková, M. Nekola,
R. Hrubcová, P. Mrovcová – bude se scházet samostatně. Koordinátorkou je Martina
Palátová. Aktuálně se zjišťují možnosti – nové cenové nabídky na tisk a změna vzhledu.
V přípravě je prosincové číslo.



Informace starosty o řešených / připravovaných aktivitách ve škole – posudek na střechu a
zateplení přístavby, nasvícení hřiště a sociální zařízení na hřišti.



Dne 3.12.2018 byl ve Zlíně oceněn pan Rostislav Šťastný za celoživotní práci v tělovýchovné
jednotě ( práce s mládeží ). Srdečně gratulujeme.

Termín příští schůze výboru: 4.2.2019 v 16:30 v zasedací místnosti Obecního úřadu Poličná

Zapsal: Radmila Hrubcová

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

