
Zápis č. 4/13 z jednání Kulturní komise Rady obce Dobrá ze dne 9.5. 2013 

Přítomni:  Jaroslava Velčovská 

Radana Weissmannová 

Bc. Leona Bařinová 

Bohumil Matušek 

Bc. Jakub Gryžboň 

Jana Golíková 

Mgr. Jaroslava Matyskiewiczová 

  Květoslava Řízková 

Šárka Romanidisová 

Omluveni: 

Host:   Mgr. Milan Stypka 

  Eduard Mališ – člen sportovní komise 

  Drahomíra Gryžboňová – členka komise pro rodinu a občanské záležitosti 

  Mgr. Radka Zitová – členka komise pro rodinu a občanské záležitosti  

  Ing. Ludmila Baranová – zástupce SDH Dobrá 

 

Jednání začalo v 16:00 a konalo se ve školní jídelně ZŠ Dobrá. 

 

Projednáno: 

1) Den matek – 12.5. 2013, 14:00: sraz: 13:00, židle budou nachystány, prodej koláčů, 

odměny pro vystupující, květiny atd. 

 

2) Miroslav Donutil – 16.5. 2013, 19:00: sraz: 17:00, lístečky a tužky, požadavky jako 

minule (občerstvení, zrcadlo atd.) 

     

3) Třígenerační hry (Hry bez hranic) – 18.5. 2013, 14:00: sraz: 12:30 

 z kulturní komise se účastní tři osoby, které mají na starost tři stanoviště: 

Jaroslava Velčovská, Bohumil Matušek a Bc. Leona Bařinová 

 prezentace od 13:30, na multifunkčním hřišti (za každého počasí)  

 zdravotníka zajistí SDH, občerstvení –  

 obec: stan (polovina) a lavičky, vozíky (dvoukoláky na stanoviště), papíry 

použité A4, žetony na občerstvení  

 hudba: Václav Bosok (aparatura zajištěna) 

 účastnický list místo diplomu, vyhodnocení prvních míst, ceny – drobné 

odměny (pro děti), šerpy pro vítěze 

 reklama – ve škole a na Dni matek,  

 další schůze pro pořadatele: 14.5. 2013 na OÚ  

  

4) Den dětí – 1.6. 2013, 14:00: sraz: 12:00 (sportovní a kulturní komise, SDH a skauti) 

 občerstvení: SDH a potraviny Romanidis, cukrová vata, nebude prodej perníků,  

o párky + chleba, stříkání na plechovky – zajistí SDH 



 16:00 kouzelník a balónková show (cca hodinové vystoupení)  

 17:00 historická kola v Dobré (cca do 18:00), komentovaný výklad, objedou 

okruh, pamětní listy, kulturní komise: hlídání kol!  

 nafukovací hrad, jezdící zvířátka, malování na obličej, soutěže s večerníkovými 

postavami (10 stanovišť) 

 obec: plakáty, stan a lavičky, dopravní značky i s podstavci (12 ks), dřevo na 

oheň (dovést v pátek 31.5. 2013) 

 kapela Master Farts – od 18:00, hudba během soutěží (reprodukovaná) 

 balíčky (odměna), kartičky s disciplínami  

 

5) Ceny obce Dobrá – návrhy na nominaci, důvod nominace, popřemýšlet! 

 

6) Nabídka – pouťová střelnice, laserová, hodnotné ceny! -> možnost na příště.  

 

7) Eva a Vašek 18.2. 2013: hudební vystoupení  

 

8) Další schůze se uskuteční ve čtvrtek 30.5. 2013 (Den dětí, balení balíčků atd.) a ve 

čtvrtek 13.6. 2013 (Obecní hudební slavnosti, Velká Doberská atd.) od 16:00 

v jídelně ZŠ Dobrá. 

 

 

 

Jednání ukončeno v 17:15.  

 

V Dobré dne 9.5. 2013  

 

Zapsal: Bc. Jakub Gryžboň 

 


