
 Zápis ze 6. jednání komise pro kulturu a školství 

Rady obce Dobrá 

konaného dne 25.9.2019 v 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Dobrá 

 

Přítomni:  

Ing. Ludmila Baranová 

Margareta Baranová 

Ivona Sikorová 

Petr Salamon 

Petra Sekaninová 

Alena Alexová 

Romana Ponikvová 

Markéta Skarková 

 

Omluveni:   
Naďa Hadaščoková                                                                                                   

Lucie Zahradníková                                                                                                           

Petr Mališ                                                                                                                    

Markéta Řízková 

Program 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání 

3. Kontrola posledního zápisu, vyhodnocení akcí, které proběhly a kontrola úkolů 

4. Plánované akce v měsících říjen - prosinec 

5. Různé 

 

Ad1) Jednání zahájila předsedkyně komise Ing. Ludmila Baranová v 17 hodin 

 

Ad2) Předsedkyně komise seznámila přítomné s programem jednání. 

Komise schválila program jednání v předneseném znění. 

 

Usnesení č. 1/6:  
Program jednání komise byl schválen:  8-0-0 

 

Ad3)  

 

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

Zjistit možnost vystoupení „Babince“  - úkol trvá – Ing. Baranová 

 

Květen -  Oslavy dne osvobození –  úkoly splněny beze zbytku 

 

Den Záchranářů – 11.5.    –  akce se pro nedostatek zájemců nekonala 

 

Den Matek -   neděle 12.5.   – úkoly splněny, akce byla úspěšná 

 

Přednáška – čínská medicína -  akce proběhla,  účastníky příliš neoslovila 

 



Červen – Dětský den – akce proběhla, osvědčily se balíčky se spotřebním zbožím, 

letní kino doporučujeme v jiném termínu než dětský den 

 

Komentované cvičení – čínská medicína – 2. část – velice malá účast, nezájem 

občanů 

 

Talent -  akce proběhla, osvědčily se odměny ve formě poukázek do 

papírnictví a cukrárny, účinkující z prvních 3 míst vystoupili na 

Velké Doberské 7.9.2019 

 

Velká Doberská -  na Velké Doberské nebylo zapotřebí členů KK, pouze p. 

Markéta Skarková a Margareta Baranová zdobily pódium. 

 

 

Usnesení č. 2/6:  

- KK bere na vědomí vyhodnocení akcí za období květen - září 2019.  

-  

- Hlasování: 8-0-0 

Ad4)  

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

ZŠ Dobrá 

- Příjem děl – pátek odpoledne od 15:00 do 17:00 hodin 

- Sobota  - 8:30 příprava 

- 10:00 zahájení, výstava do 17:00 

- Neděle – 9:00-15:00 výstava, po 15. hodině vydávání obrazů 

autorkám 

 

2. Koncert Vlasty Redla – 22.10. v 19 hodin začátek 

- 15:00 příprava aparatury – 4 osoby 

- Zajištění občerstvení jak pro vystupující, tak pro diváky, příprava 

sálu 

- 18:15 otevření sálu pro veřejnost 

- Po koncertě 2 hodiny na seskládání aparatury – 4 osoby 

- Součást oslav 30. výročí demokracie v ČR 

- Vstupné 250,- Kč, prodej na OÚ 

 

3. Malování hrníčků – 7.11. ve škole v 16 hodin 

- p. Matyskiewiczová – vedení tvoření 

-  

4. Hudení pásmo s panem Nitrou – u příležitosti 30. výročí demokracie v ČR 

- 14.11.2019  asi v 17 hodin v sále HZ 

- Zajištění občerstvení a ustavení židlí  

 

5. Převýchova v díře – divadelní představení autora p. Vrchovského 

- v rámci oslav 30. výročí demokracie v ČR 

- 18.11.2019 v 18 hodin v sále ZŠ 

- Zajištění občerstvení pro účinkující i diváky, příprava sálu 

- Vstupné 50,- Kč, prodej vstupenek na OÚ 



6. Rozsvěcení vánočního stromu – 1.12.2019 před ZŠ 

- Zajištění věšení ozdob, které vyrobily děti 

- Zajištění odměn pro vystupující děti 

 

7. Mikulášská nadílka – sál ZŠ – podrobnosti budou upřesněny na další schůzce. 

 

Usnesení č. 3/6:  

- KK schvaluje plán akcí na říjen až prosinec 2019 

- Hlasování: 8-0-0 

 

Ad3)   Různé 

1. Příští jednání kulturní komise bude sestavovat plán akcí na rok 2020. Členové 

komise zhodnotí úspěšnost akcí letošního roku a dle výsledků ankety bude plán 

akcí na příští rok doplněn. Spolu s plánem akcí bude sestaven rozpočet KK na rok 

2020. 

2. Komise stále nemají prostory na uskladnění materiálů, které na akce potřebují, 

popřípadě, které jim zbydou a mohou je na příští akci použít. 

 

  

Usnesení č. 4/6: 

Komise pro kulturu a školství bere na vědomí sestavení plánu činnosti a rozpočtu na 

příštím jednání KK. KK žádá radu obce o zajištění prostor pro uskladnění potřebných 

propriet pro činnost komisí. 

 

- Hlasování: 8-0-0 

 

Příští schůzka bude svolána během měsíce října. 

 

Komise pro kulturu a školství 

USNESENÍ 

ze 6. jednání ze dne 25.9.2019 

Usnesení č. 4/6: 

KK žádá radu obce o zajištění prostor pro uskladnění potřebných propriet pro činnost 

komisí. 
 

Zapsala: Ing. Ludmila Baranová          


