ZÁPIS ZE SETKÁNÍ VÝBORU PRO ŠKOLSTVÍ, KULTURU A SPORT
ZE DNE 6. 5. 2014
Přítomni:

Omluveni:
Neomluveni
Host:

Hana Milotová, Libuše Dopiráková, Jiří Papež, Stanislav Pernický,
Rostislav Šťastný, Kateřina Vrtalová, Olga Pernická, Michal
Nekola
Julie Bartoňková
Jan Siner
Vladimír Místecký

Projednávaná témata:
• Příprava vítání občánků,
• Informace o kácení máje,
• Zajištění Dětského dne a Poličenského krosu 1. 6.,
• Informace o zpracování Tarahúnské buly – pravidel pro přípravu tradičního
Tarahúnského fotbalového turnaje,
• Projednání žádostí o udělení grantů – SDH, Tarahúnské společenstvo zast. M.
Nekolou,
• Různé
Schůzi výboru zahájila nová předsedkyně paní Hana Milotová, která nahradila odstoupivši
Mgr. Julii Bartoňkovou (zdravotní důvody)
1. Hlavním bodem jednání byla příprava Vítání občánků, které se uskuteční dne 17. 5.
2014 v obřadní místnosti obecního úřadu. Vítaní se zúčastní starosta obce Vladimír
Místecký a předsedkyně výboru Hana Milotová. Jiří Papež zajistí vystoupení žáků
MŠ, úřad zajistí přípravu místnosti, kolébku, peněžní certifikáty a kytičky maminkám.
2. Kácení máje se uskuteční v pátek dne 30. 5. 2014 v režii SDH. Zahájení akce
proběhne v 17 hod. Vlastní kácení v 18 hod. Občerstvení zajistí pořadatelé.
3. Dne 1. 6. (neděle) se uskuteční Dětský den na hřišti v Poličné od 14 hodin. Na
přípravě a pořádání akce se podílejí: Svaz žen, SDH, TJ, obec a ZŠ.
4. Ve stejný den, v dopoledních hodinách, se uskuteční I. ročník POLIČENSKÉHO
KROSU – běžecký závod v terénu v délce cca 10 km. Zahájení závodu je v 9 hod.
Startuje se v několika kategoriích, přičemž hlavní kategorie startuje ve 12 hodin.
5. Místostarosta Stanislav Pernický informoval členy výboru o přípravě pravidel pro
tradiční Tarahúnský pohár. Jejich konečnou verzi připraví do příštího zasedání
výboru.
6. Výbor projednal dvě žádosti o poskytnutí grantových příspěvků na výše uvedené
akce (Kros a Tarahúnský pohár) a doporučuje zastupitelstvu obce schválení dotací
v prvním případě ve výši Kč 10.000,-, ve druhém případě Kč 25.000,-

Různé:
 Místostarosta Stanislav Pernický seznámil výbor s čerstvě vydaným číslem
Poličenských listů a vyzval k zasílání příspěvků do dalšího čísla.
 Ředitel ZŠ Jiří Papež informoval členy výboru o akci „Sběr papíru“, která se u většiny
žáků a rodičů setkala s mimořádným ohlasem. Celkem bylo v rámci této akce

posbíráno více než 15 tun papíru. Odměny budou vyhodnoceným žákům a třídám
předány v rámci dne dětí.
 Dále byly projednávány otázky plotu u MŠ, hřiště u ZŠ, hřiště u železničního mostu a
další.

Na závěr bylo dohodnuto, že místostarosta Stanislav Pernický zajistí zveřejnění
zápisu na našich stránkách a v příštím čísle Poličenských listů.
Další schůzka výboru je oproti původnímu plánu posunuta na 10. 6. od 18.00 hod.
Zapsala: Hana Milotová

