Zápis č. 3/13 z jednání Kulturní komise Rady obce Dobrá ze dne 11.4. 2013
Přítomni:

Omluveni:

Jaroslava Velčovská
Radana Weissmannová
Bc. Leona Bařinová
Bohumil Matušek
Bc. Jakub Gryžboň
Jana Golíková
Mgr. Jaroslava Matyskiewiczová
Šárka Romanidisová
Květoslava Řízková

Jednání začalo v 16:00 a konalo se ve školní jídelně ZŠ Dobrá.
Projednáno:
1) Gala pro Gogola – Přeučil, Svěcený, divadelní vystoupení dne 19.4. 2013, 19:00:
projednány požadavky vystupujících, občerstvení, výzdoba
 sraz: 16:00, nachystání židlí atd.
2) Jarní koncert vážné hudby – 22.4. 2013, 18:00: nachystat židle (zůstanou už z pátku,
upravit), předat peníze na občerstvení a odměny pro vystupující p. Dýrrové.
3) Den matek – 12.5. 2013, 14:00: objednat květiny a vyrobit dáreček (150 ks), linecké
srdíčka, vystoupí žáci základní a mateřské školy, výzdoba.
4) 68. výročí osvobození obce Dobrá – 3.5. 2013, 13:00: pietní akt, květiny (obec)
5) Miroslav Donutil – 16.5. 2013, 19:00: více informací příště
6) Třígenerační hry – 18.5. 2013: schůze ohledně této akce 10.5. 2013, pomoc na
stanovištích.
7) Den dětí – 1.6. 2013: téma: večerníček; atrakce (skákací hrad, chodící zvířátka,
autodráha, malování na obličej) -> objednat, 10 soutěží, balónky?, zajistit odměny,
občerstvení zajistí hasiči, více o této akci na příští schůzi.
 soutěže: Bob a Bobek -> skákání v pytli mezi klobouky (skauti)
Krteček -> šlapací auto\motokára (sportovní komise)
Rákosníček -> stříkání vodou (hasiči)
Pat a Mat -> zatloukání kolíků (kulturní komise)
Děda Lebeda -> házení kroužků (záchranných kruhů) na tyč (kulturní
komise)
Vodník Česílko -> lovení rybek (skauti)
Kocour Mikeš -> závody ve velkých botách (sportovní komise)

Hajný Robátko -> házení kuliček (suchý zip) na zvířátka (kulturní
komise)
Bolek a Lolek -> jízda na kole (sportovní komise)
Malá čarodějnice -> míchání dortu, hmota (skauti)
8) Další schůze se uskuteční ve čtvrtek 9.5. 2013 od 16:00 v jídelně ZŠ Dobrá.

Jednání ukončeno v 17:35.
V Dobré dne 11.4. 2013
Zapsal: Bc. Jakub Gryžboň

