
Zápis ze 9. jednání komise pro kulturu a školství  

Rady obce Dobrá 

konaného dne 08.01.2020 v 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Dobrá 

 

 

 

Přítomni: 

Ing. Ludmila Baranová 

Markéta Řízková 

Markéta Skarková 

Petr Mališ 

Alena Alexová 

Ivona Sikorová 

Margareta Baranová 

Naďa Hadaščoková 

Romana Ponikvová 

 

 

Omluveni: 

Lucie Zahradníková 

Petr Salamon 

Petra Sekaninová 

 

 

 

 

Program 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání  

3. Kontrola posledního zápisu, kontrola úkolů 

4. Plánované akce na měsíce leden až březen 2020 

5. Zajištění obecního plesu 

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. 1/9: 

Komise pro kulturu a školství schvaluje program jednání.  

Hlasování: 9-0-0 

 

 

 



Ad 3)  

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

 

Listopad  

Malování hrníčků – akce proběhla 07.11.2019, úkoly splněny beze zbytku, akce byla 

úspěšná. 

Hudební pásmo s panem Nitrou - akce proběhla 14.11.2019, úkoly splněny beze zbytku, 

akce byla úspěšná. 

Převýchova v díře – divadelní představení – akce proběhla 18.11.2019, úkoly splněny beze 

zbytku, akce byla úspěšná. 

 

Prosinec 

Rozsvěcení vánočného stromu – akce proběhla 01.12.2019, úkoly splněny beze zbytku, akce 

byla úspěšná. 

Mikulášská nadílka - akce proběhla 05.12.2019, úkoly splněny beze zbytku, akce byla 

úspěšná. 

  

Charleyova teta – divadelní představení souboru DOBERSKÁ SODA ve spolupráci 

s kulturní komisí, akce proběhla 04.01.2020 a 05.01.2020, úkoly splněny beze zbytku, akce 

byla velmi úspěšná 

 

 

Usnesení č. 2/9:  

Komise pro kulturu a školství bere na vědomí vyhodnocení akcí za měsíce listopad a prosinec 

2019. 

Hlasování: 9-0-0  

 

 

Ad 4)  

 

1. Obecní ples 
- 18.01.2020 ve společenském sále ZŠ   

  

2. Divadlo v Ostravě  
- 16.01.2020 – Divadlo Jiřího Myrona v Ostravě 

- muzikál Jesus Christ superstar 

- vstupné 276 Kč 

- zajištěna doprava do Ostravy a zpět  

 

3. Přednášky  
- 12.03.2020 – CO SE PIJE V EVROPĚ – p. Libor Bureš 

- 19.03.2020 – PERU – Lenka Turoňová 

- plakáty zadány p. Vláčilové  

 

4. MDŽ 
- 08.03.2020, společenský sál ZŠ, v 16 hodin 

- je zajištěn hudební program s názvem „Žena – nejen jedna báseň“ 

- plakáty zadány p. Vláčilové 

 



 

5. Divadlo pro děti 
- 22.03.2020 – společenský sál ZŠ – „O Sněhulákovi“ – v 10 hodin dopoledne 

- plakáty zadány p. Vláčilové 

 

6. Tvoření 

- 05.03.2020 – sál hasičské zbrojnice – v 16 hodin 

- téma bude upřesněno 

- plakát připraví J. Matyskiewiczová 

 

 

Usnesení č. 3/9: 

Komise pro kulturu a školství schvaluje plán akcí na leden až březen 2020. 

Hlasování: 9-0-0 

 

 

 

Ad 5)  

 

Obecní ples 
- 18.01.2020 ve společenském sále ZŠ   

- zajištění výzdoby na stoly (ubrousky, organzy, svícny) – všichni členové  

- zajištění výzdoby sálu (el. svíčky, výroba ozdob) – všichni členové 

- zajistit nákup potravin na přípravu jednohubek – Alexová, Řízková 

- zajistit nákup piva, vína, alkoholu a dalších pochutin pro prodej – Mališ, 

Hadaščoková 

- zajištění večeře (plněná kapsa + vařené brambory) – Liduš nevím Ty?  

- losy – ruličky (10 Kč/1 los) – Ing. Baranová, M. Baranová  

- seznam sponzorů – obec 

- výhry do 21. ceny budou určeny, posledních 20 cen bude losováno veřejně 

- příprava tomboly – Alexová, Řízková  

- zajištění hlavní ceny – dárkový poukaz v hodnotě 5 000 Kč – Ing. Baranová 

- novinka – fotokoutek 

- zajistit stůl pro kulturní komisi  

 

  

 

 

Ad 6)  

Předsedkyně komise pro kulturu a školství upřesnila s členy komise možnosti výběru triček 

(usnesení č. 4/7) a požádala členy o uvedení požadované velikosti, aby bylo možno trička 

zajistit.   

 

 

  

    

Příští schůzka komise pro kulturu a školství bude svolána dle potřeby. 

 

 

 



Zapsala: Alena Alexová 

 

 

 

 

 

 


