Zápis ze dne 25.4.2016
Jednání Kulturní komise Rady obce Dobrá
Přítomni: Jan Marenčák, Petr Mališ, Bohumil Matušek, Jana Blahutová, Romana Ponikvová, Markéta
Nováková, p. Markéta Skarková, p. Otýpková, Petr Salamon, Naďa Hadaščoková, Vítězslav Pantlík
Omluveni: Barča Vláčilová
Hosté: Milan Stypka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Začátek schůze v 17 hodin v restauraci Na Sýpce.
Termín další schůze kulturní komise: 24. 5. 2016 v 18 hodin.
Projednaná témata:
 Den matek
- 8.5. ve 14 hod
- přibližně by mělo vystupovat 80-90 děti (p. Otýpková ještě upřesní počty + zjistí školku)
- děti vyrobí pro rodiče 170 ks přáníček
- dne matek se za KK zúčastní Peťa Mališ, Bob Matušek, Naďa Hadaščoková, Markéta Nováková a Jan
Marenčák)
- Naďa Hadaščoková si bere na starost nákup balíčků pro děti- do ceny MAX 40 Kč
- Jana Blahutová pojišťuje cenu řezaných květin v zahradnictví u Nádraží Max do 25Kč
- sraz na chystání sálu v 13:15 hodin
 Oslavy dne ukončení 2. světové války
- 7.5. od 8:30 – 17:00
- u vstupu: dopoledne 8:30-12:30 Romana Ponikvová a Bob Matušek- pokladna č. 1
odpoledne 12:30-17:00 Naďa Hadaščoková a Peťa Salomon- pokladna č.1
dopoledne 8:30-12:30 Jana Blahutová a Peťa Mališ- pokladna č. 2
odpoledne 12:30-17:00 střídají skauti- pokladna č. 2
 Den dětí ( Téma: Z pohádky do pohádky)
- 4.6. od 14hodin
- 14 - 16:30 hodin budou pro děti připravena stanoviště s úkoly (celkem 10)
- 17:00 začíná divadlo
- UPOZORNĚNÍ: Lístečky na soutěže se budou rozdávat pouze do 16:00.
- 3 stanoviště bude mít kulturní komise (Jana Blahutová, Barča Vláčilová a Matkéta Skarková), 2
stanoviště obstará komise pro rodinu, 3 stanoviště-sportovci, 1 stanoviště hasiči, 2 stanoviště judisti.
- Bob Matušek- zajistí klacky na pátky, oheň
- hasiči- párečky
- Peťa Mališ + Markét Nováková- nafukování balónky + rozdávání
- Naďa Hadaščoková + Romana Ponikvová- zápis u vstupu a rozdávání odměn
-Barča Vláčilová- dostane od Nadi návrh kartiček pro děti na získávání razítek. Podobné vytvoří a
vykomunikuje s Milanem Stypkou opět tisk.

+ prosím o vytvoření plakátu se všemi informacemi + časy, + program a opět vykomunikovat tisk
s Milanem Stypkou a Honzovi Marenčákovi.
-Petr Salomon- pošle Janu Marenčákovi text do Doberských listů o plánovaném Dni dětí
-Markéta Nováková- nakoupí razítka
-Milan Stypka se postará o dovezení laviček se stoly, stanu, slunečníku a značek.
 Dobrfest
- 11.6.2016 v restauraci Jewa
- kulturní komise se domluvila na ohodnocení vystupujících v částce 1.500 Kč
- Milan Stypka upozorní na konanou akci OSU + Jan Marenčák pošle Milanovi seznamy skladem od
všech vystupujících
-Víťa Pantlík si opět vezme na starost- Povolení od obce + vyúčtování kapel

-Jednání ukončeno v 19:10

Zapsala Romana Ponikvová, v Dobré 25.4.

