Obec Poličná
Zápis ze schůze výboru pro školství, kulturu a sport ze dne 12.11.2018

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

Program:
1. Zahájení a přivítání nových členů – předsedkyně výboru paní Hana Milotová zahájila schůzi výboru,
přivítala všechny členy výboru, kteří vzešli z řádné volby na zastupitelstvu obce a popřála všem ,
zvláště pak novým členům mnoho úspěchů v další práci.
2. Zvolení místopředsedkyně výboru – místopředsedkyní výboru byla zvolena paní Radmila Hrubcová
3.Vítání občánků – se uskuteční 8.12.2018 v 10.00 hod v sále U Slunce, účastníci za obec Hana
Milotová, Vladimír Místecký, Vojtěch Bača
4.Setkání seniorů – se uskuteční 9.12.2018 v 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
5.Přivítání nového roku s ohňostrojem proběhne 1.1.2019 od 16:00 hod. v sále U Slunce
6. Různé:
 1.12.2018 organizuje Sbor dobrovolných hasičů Poličná rozsvícení vánočního stromu
s Mikulášskou nadílkou, pozvánky jsou k dispozici, vyvěšeno i na internetových stránkách
obce.


Vánoční výzdoba MŠ a ZŠ Poličná - stromeček bude zajištěn ze Zahradního centra – zajistí
Petra Mrovcová



Byla jmenována redakční rada obecního zpravodaje, která se bude scházet samostatně.
Koordinátorkou je Martina Palátová.



Obecní ples se bude konat 23.2.2019 - hudba zajištěna, Svaz žen zajistí občerstvení, tombolu
má na starost Vojtěch Bača



Promítání filmů pro děti – bude zajištěno pro družinu, účastnit se můžou i další zájemci



Divadlo – jsou návrhy na další divadelní představení na leden, únor příštího roku např.
divadlo Hrachovec, divadlo Schod, divadlo Chaos Valašská Bystřice, divadlo Mír - je nutné
prověřit možnosti a volné termíny. Na další schůzi výboru bude dále probíráno.



V rámci úterního cvičení žen v tělocvičně ZŠ Poličná proběhne do Vánoc mimořádná hodina
jógy.

7. Diskuse,náměty,připomínky


Starosta obce informoval, že nové jízdní řády zveřejněné v posledním obecním zpravodaji
jsou ještě diskutovány vzhledem k špatné návaznosti a organizaci spojů – např. dostupnost
kroužků pro děti ve městě a cesta zpět. Do března 2019 bude platný stávající jízdní řád.



Od ČEZ jsme obdrželi dotaci 20 000 Kč, bude použito na nákup hraček pro děti.



Ředitelka školy poskytla členům výboru informaci k anonymnímu dopisu ohledně ZŠ Poličná
adresované starostovi obce. Starosta a místostarosta se jednotlivými body zabývali na
samostatné schůzce uskutečněné na ŽS Poličná.

Termín příští schůze výboru: 3.12.2018 v 16:30 v zasedací místnosti obecního úřadu Poličná

Zapsal: Radmila Hrubcová

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

