
Zápis 
 Jednání Sportovní komise rady obce Dobrá 

12.1.2015 
 
Přítomni: Jiří Carbol 
  Jan Gryžboň 
  Vojtěch Mališ 
  Pavel Baran 
  Jana Chroboková 
  Renáta Friedlová 
 
Omluveni:  Josef Svoboda 
  Dalibor Hájek 
  Ondřej Gryžboň 
  René Křižák  

    
Program:  

1. Projednání předloženého seznamu pořádaných akcí předešlé sportovní komise 
2. Plán sportovní komise na rok 2015 
3. Všeobecné informace pro členy sportovní komise 
4. Závěr 

 
 

Ad 1) Projednání předloženého seznamu pořádaných akcí předešlé sportovní komise 
 
 - Předseda komise přiblížil členům práci SK v období 2010-2014 dle předloženého seznamu. 
Poté proběhla diskuze o jednotlivých akcích. 
 
Ad 2) Plán sportovní komise na rok 2015 
 
 -Každý člen dostal za úkol popřemýšlet nad jednotlivými akcemi, nad možností navrhnout 
novou sportovní akci. 
 -Plán komise je mít každý měsíc jednu sportovní akci. 
 -Přijato usnesení komise o zrušení 3. generačních her v roce 2015 
 -Turnaj v pétanque jako jednodenní akce. Je třeba sehnat koule zpět od jednotlivých týmů. 
 -Turistika po Beskydech – omezení výletů na max. 2/rok (dle účasti). 
 -Návrh na nové sportovní akce: Doberská pětka (běh po Dobré, k památce mladého muže, 
který bojoval se svou nemocí až „do cíle“), Prodej si svůj sport – „Ukaž, jakému sportu se děti můžou 
věnovat“ (uskutečnění náborové kampaně, „předváděčky“ sportovních spolků z Dobré a jejího okolí 
pro děti a mládež. 
 
Ad 3) Všeobecné informace pro členy sportovní komise 
 -Každý člen 

 -popřemýšlet, kterou akci by rád organizoval. Organizátor musí min. měsíc předem 
odeslat návrh pro výrobu plakátu + informace do Doberských listů (hlídat si termíny 
DL!) + po akci napsat zhodnocení do DL – vše poslat panu místostarostovi Stypkovi 

   - projít rozpočet SK z minulého roku, do konce ledna nutno předložit nový 
   - vzájemná komunikace SK ROD skrz e-mail 
 -Příští schůze: 27. 1. 2015 v 18.00 v obecní zasedací místnosti na obecním úřadě Dobrá 
 
Ad 4)    Závěr  

V Dobré 12. 1. 2015    
 

Zapsal 
Vojtěch Mališ 
Člen Sportovní komise rady obce Dobrá   


