
Zápis ze 7. jednání komise pro kulturu a školství  

Rady obce Dobrá 

konaného dne 16.10.2019 v 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Dobrá 

 

 

 

Přítomni: 

Ing. Ludmila Baranová 

Lucie Zahradníková 

Markéta Řízková 

Markéta Skarková 

Petr Mališ 

Alena Alexová 

 

 

Omluveni: 

Margareta Baranová 

Ivona Sikorová 

Petr Salamon 

Petra Sekaninová 

Naďa Hadaščoková 

Romana Ponikvová 

 

 

Program 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání  

3. Kontrola posledního zápisu, kontrola úkolů 

4. Plánované akce na měsíce říjen – prosinec 2019 

5. Plán akcí na rok 2020 

6. Různé 

 

 

Ad 1)  

Jednání zahájila předsedkyně komise Ing. Ludmila Baranová v 17:00 hodin. 

 

Ad 2)  

Předsedkyně komise seznámila přítomné s programem jednání. Komise schválila program 

jednání v předneseném znění. 

 

 

Usnesení č. 1/7: 

Komise pro kulturu a školství schvaluje program jednání.  

Hlasování: 6-0-0 

 

 

Ad 3)  

Příprava cestopisné přednášky paní Zahradníkové – úkol trvá – p. Zahradníková. 

Zjistit možnost vystoupení „Babince“ – nebude uskutečněno. 

V období od minulého jednání komise neproběhla žádná kulturní akce. 



Ad 4)  

1. Svět očima žen  
- výtvarná výstava proběhne ve dnech 19. – 20.10.2019 ve společenském sále ZŠ 

Dobrá 

- příjem děl – pátek 18.10.2019 odpoledne od 15:00 do 17:00 hodin, instalace děl 

- sobota 19.10.2019 – od 8:30 příprava, 10:00 zahájení, výstava do 17:00 hodin 

- neděle 20.10.2019 – 9:00 – 15:00 výstava, po ukončení výstavy od 15:00 hodin 

výdej obrazů autorkám 

- příprava sálu na koncert Vlasty Redla   

 

2. Koncert Vlasty Redla  
- 22.10.2019 od 19:00 hodin 

- od 15:00 hodin příprava aparatury 

- zajištění občerstvení jak pro vystupující, tak pro diváky 

- 18:15 hodin otevření sálu pro veřejnost 

- po koncertě seskládání aparatury 

- vstupné 250,- Kč, prodej na OÚ 

 

3. Malování hrníčků 
- 07.11.2019 v 16:00 hodin v ZŠ 

- tvoření pod vedením p. Matyskiewiczové 

  

4. Hudební pásmo s panem Nitrou  
- 14.11.2019 v 17:30 hodin v sále Hasičské zbrojnice  

- u příležitosti 30. výročí demokracie v ČR 

- písničky v provedení kytaristy pana Aleše Nitry doprovázeny ukázkami z knihy J. 

Krapfla „Revoluce s lidskou tváří“. Ukázky přednese ředitelka Místní knihovny 

Dobrá paní Marie Mališová 

- zajištění občerstvení a ustavení židlí 

 

5. Převýchova v díře  
- divadelní představení p. Vrchovského v rámci oslav 30. výročí demokracie v ČR 

- 18.11.2019 v 18:00 hodin ve společenském sále ZŠ  

- zajištění občerstvení pro účinkující i diváky, příprava sálu 

- vstupné 50,- Kč, prodej vstupenek na OÚ 

 

6. Rozsvěcení vánočního stromu 
- 01.12.2019 před základní školou 

- zajištění věšení ozdob, které vyrobily děti 

- zajištění odměn pro vystupující 

 

7. Mikulášská nadílka 
- 05.12.2019 ve společenském sále ZŠ 

- divadelní představení pro děti + nadílka 

- zajistit balíčky pro děti 

 

 

Usnesení č. 2/7: 

Komise pro kulturu a školství schvaluje plán akcí na říjen až prosinec 2019. 

Hlasování: 6-0-0 



Ad 5) 

Plán akcí na rok 2020 je přílohou zápisu. 

 

 

Usnesení č. 3/7: 

Komise pro kulturu a školství schvaluje navržený plán akcí na rok 2020. 

Hlasování: 6-0-0 

 

 

Ad 6)  

1. Vstup zástupce skautů – kulturní komise zaštítí projekt ke 30. výročí třetího obnovení 

skautingu v ČR, termín prosinec 2019 (promítání filmu). 

2. Kulturní komise připraví pro své členy trička (kulturní komise, jméno člena). 

 

    

Usnesení č. 4/7: 

Komise pro kulturu a školství souhlasí s podporou projektu ke 30. výročí třetího obnovení 

skautingu v ČR. Komise pro kulturu a školství souhlasí s návrhem připravit trička pro své 

členy.   

Hlasování: 6-0-0 

 

 

 

Příští schůzka kulturní komise bude svolána dle potřeby. 

 

 

 

Zapsala: Alena Alexová 

 

 

 

 

 

 


