
Zápis 
 Jednání Sportovní komise rady obce Dobrá 

4.3.2015 

Přítomni: Jan Gryžboň 
  Vojtěch Mališ 
  René Křižák 
  Dalibor Hájek 
  Milan Stypka 
  p. Kubíček  
  p. Nytra 
   
Omluveni:  Josef Svoboda 
  Ondřej Gryžboň 
  Jana Chroboková  

Pavel Baran 
Renáta Friedlová 
    

Program:  
1. Obhájení výše příspěvku pro dané sportovní akce 
2. Informace ohledně akcí v měsíci březnu a dubnu 
3. Různé 
4. Závěr 

 
Ad 1) Obhájení výše příspěvku pro dané sportovní akce 
 

- Předseda komise vyzval p. Kubíčka, p. Nytru a p. Křižáka, aby přiblížili SKROD jakým 
způsobem využívají jím přidělené finanční prostředky k pořádání sportovních akcí. Odpověděli také 
k případným dotazům.  
Po objasnění SKROD příspěvek těmto pořadatelům ponechává ve stejné výši.    
 
Ad 2) Informace ohledně akcí v měsíci březnu, dubnu 
 
Březen: - Šprtcohrátky (28.3.2015 tělocvična ZŠ Dobrá) – za SKROD Dalibor Hájek 
Duben: -Kulečníkový turnaj (11.4.2015, Na Špici). Na starosti má Eda Mališ, za SKROD Vojtěch Mališ, 
plakáty a informace do DL jsou vyřízeny.  

-Turistika (18.4.2014 – Prašivá – Kotář – Morávka) – za SKROD p. Friedlová, bližší informace 
budou upřesněny na příští schůzi  
 
Ad 3) Různé 
 - padla myšlenka na zviditelnění BHC v Dobré (návrh uspořádat turnaj pro veřejnost, nebo 
během turnaje v sálové kopané (Tříkrálový turnaj) v 2. tělocvičně – bude dále řešeno 
 - úkol pro předsedu SKROD – kontaktovat p. Bařinu, zda v květnu uspořádá turnaj ve stolním 
tenise či nikoli. 
 -návrh na termín turnaje v pétanque a to 6.6.2015  -konečný termín bude stanoven na příští 
schůzi 
 -žádost velocipedistů o nějaký propagační materiál na jejich přehlídku- zajistí ZŠ Dobrá 
 -návrh trasy pro akci Běh Lukáše Kuči, a to start-Sparta-Kačabar-přes most-Zanzibar-Sparta-cíl 
 -je třeba popřemýšlet nad sportovními disciplínami (inovovat je) na sportovním dni 
(dopoledne Velké Doberské) –bude řešeno na příštích schůzích 

-zápisy z Jednání Sportovní komise rady obce Dobrá zasílat vždy na podatelnu OÚ 
 -Příští schůze: 1.4.2015 v 18.00 v obecní zasedací místnosti na obecním úřadě Dobrá 
 
Ad 4)    Závěr  

V Dobré 7. 3. 2015    
Zapsal 
Vojtěch Mališ 
Člen Sportovní komise rady obce Dobrá   


