Obec Poličná
Zápis č6 ze schůze výboru pro školství, kulturu a sport ze dne 6.5.2019

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

Program:
1. Zhodnocení minulých akcí
Velikonoční jarmark – proběhl velmi úspěšně, i přes nepříznivé počasí dorazili nejen všichni prodejci,
ale také velké množství návštěvníků. Pro příští Jarmark doporučujeme posunout dobu konání od 9:00
hod.
Kotlíkový guláš + nejlepší buchta
Akce se účastnilo 14 týmů s kotlíkovým gulášem a k hodnocení bylo předloženo 11 vzorků buchty.
Náměty na zlepšení:
- Vyhlásit akci obecním rozhlasem, letos nebyla vyhlášena
- Do poroty na hodnocení gulášů přizvat i odborníky např. řezníky, kuchaře…
- Plakáty k jednotlivým stanovištím: číslo, jméno týmu a druh guláše
- Recept na nejlepší buchtu do Zpravodaje
Otevření discgolfového hřiště - proběhlo dle plánu 17.4.2019, dopoledne za účasti dětí ze ZŠ
Poličná a poté i pro veřejnost.

2. Divadlo SCHOD
31.5.2019 v 19:00 hod. se uskuteční představení divadla SCHOD – hra „ Single život “
Předprodej lístků zahájen, zakoupit lze na obecním úřadě, cena je 80 Kč. Před představením je
potřeba zajistit přípravu sálu a ceny na losování – Vojta Bača ( 3 vína ).
3. Vítání občánků proběhne v sobotu 11.5.2019 v 10:00 hod, je přihlášeno 5 dětí. Je potřeba zajistit
focení – Pavla Horáková.
4. Dětský den se uskuteční v pátek 7.6.2019 od 15:00 v areálu školy
Cca 9 disciplín zajišťuje škola. Svaz žen bude u vstupu a občerstvení pro děti. ( cca 150 párků
v rohlíku ). Škola zajistí další občerstvení pro ostatní. Koláčky – Hanka Milotová.
Skákací hrady od obce budou ještě upřesněny, nyní jsou poškozeny.
Součástí dětského dne bude i kurz první pomoci.
Hasiči přistaví cisternu.
Koně na projížďku – pokusit se zajistit kontakty – např. Mudr. Kubínová….

5. Vesnice roku
Přihlášeno celkem 225 obcí z ČR
Ve středu 15.5. v 16:00 hodin proběhne v sále U Slunce setkání občanů ohledně příprav na
hodnocení Vesnice roku. Výrobky pro porotu vytvoří ZŠ Poličná.
6. Diskuse, náměty, připomínky, informace
Proběhly Květnové oslavy – v pondělí 6.5.2019 ve 12:30 jsme si připomněli 74. výročí osvobození naší
obce - společně se žáky ZŠ Poličná proběhlo položení věnce u pomníku.
11.5.2019 - pořádá Český svaz žen Poličná zájezd "Za tajemstvím modrotisku".
1.6.2019 od 17:00 hod pořádá Sbor dobrovolných hasičů Poličná tradiční kácení máje - pořádají
Hasiči Poličná – občerstvení zajištěno.
31.8.2019 proběhne akce Rozloučení s létem + Dožínky
Pan Malušek ze zdravotních důvodů již končí z činností kronikáře , nástupcem bude Petra Mrovcová.
Divadlo „ VENTYL“ – termín změněn, sál v termínu 27.4.2019 není volný. Volný termín k dispozici je
listopad/prosinec. Bude upřesněno podle představení divadelního spolu „ NEŘEŠ TO“.

Divadelní spolek „NEŘEŠ TO“ z Polic - hra „Sluha dvou pánů“ – návrhy podzimních termínů jsou
k dispozici, čeká se na odpověď, který termín si zvolí – Hana Milotová

Termín příští schůze výboru: středa 12.6.2019 v 16:30 v zasedací místnosti Obecního úřadu
Poličná.

Zapsal: Radmila Hrubcová

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

