Zápis č. 7/2014-18 ze schůze Komise kulturní, mládeže a sportu Rady obce Bludov
Datum a místo konání: 19. října 2016, 17.00 – 18.20, radnice
Přítomni: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Eliška Březinová, Marcela Březinová, Hana
Činková, Marie Jánětová, Pavel Srb, Mgr. Lubica Vojteková, Ing. Anna Znojová
Host: starosta obce Ing. Pavel Ston přítomen při projednávání bodů 1. až 3.
Program:
1. Úvod
2. Školní stravovna – řešení nespokojenosti s obědy
3. Měření rychlosti při vjezdu do obce z Bludovského kopce
4. Soutěž pro veřejnost o nejlepší fotky do obecního kalendáře na rok 2017 - výběr
fotografií
5. Plán činnosti KD na rok 2017
6. Různé

1. Úvod
Schůzi zahájil a řídil předseda S. Balík a přivítal na zasedání komise starostu obce.
2. Školní stravovna – řešení nespokojenosti s obědy
Členové komise se dotazovali pana starosty na možnosti zvýšení kvality podávaných
obědů ve školní stravovně. Z řad školních dětí a ostatních strávníků se zvyšují stížnosti
na kvalitu podávaných obědů s tím, že již delší dobu se vaří pouze jedno jídlo a výběr je
tak značně omezen. Dále jsou stížnosti na velikost a teplotu podávaných porcí. Pan
starosta informoval členy komise, že sám v této věci zaznamenal stížnosti, a proto jednal
s ředitelkou školy. Dle jeho sdělení paní ředitelka nezaznamenala žádné stížnosti. Jedno
jídlo se vaří proto, že ve stravovně v současné době chybí jedna kuchařka. Pan starosta
přislíbil, že se věcí bude zabývat.
Komise doporučuje radě obce, aby řešila nespokojenost s obědy ve školní stravovně.
3.

Měření rychlosti při vjezdu do obce z Bludovského kopce
P. Srb se dotázal pana starosty, zda by se dalo jednat s policií o pravidelném (či alespoň
občasném) měření rychlosti při vjezdu do obce z Bludovského kopce, kde je nově
maximální povolená rychlost 30 km/hod.
Pan starosta sdělil, že tento návrh s policií projedná.

4.

Soutěž pro veřejnost o nejlepší fotky do obecního kalendáře na rok 2017 - výběr
fotografií
Předseda komise informoval členy, že do soutěže o nejlepší fotky do obecního kalendáře
na rok 2017 přišlo celkem169 fotografií, z nichž by se mělo vybrat 28-30 snímků.
Tématem fotografií byla krajina a příroda Bludova a jeho okolí. Komise se proto
nezaměřovala na fotografie staveb a na fotografie s postavami. Hlasování členů komise o
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nejlepší fotografie probíhalo přes uzavřenou skupinu na Facebooku. Na zasedání komise
pak členové komise společně odsouhlasili konečný výběr nejlepších fotografií, které
budou v kalendáři. U každé fotografie bude v kalendáři uveden autor a popis místa
pořízení.
Komise také odsouhlasila, že všechny zaslané fotografie budou vystavené
v kulturním domě po dobu plesové sezóny (zajistí vedoucí KD).
5. Plán činnosti KD na rok 2017
Plán činnosti KD na rok 2017 představila vedoucí kulturního domu A. Znojová.
Informovala, že kulturní dům je v poslední době hojně využíván k pořádání soukromých
akcí.
Komise diskutovala o termínu obecního plesu a o možnosti přesunu plesu na volný
termín 17.2.2017 a doporučuje radě obce zvážit možnost přesunu obecního plesu na
tento termín. Návrh na přesun termínu projedná vedoucí KD i s pořadatelem obecního
plesu.
Předseda komise konstatoval, že v plánu činnosti jsou akce pro všechny věkové skupiny,
pouze by ještě uvítal akce pro skupinu mladých ve věku 14 až 20 let. Komise pak
společně diskutovala o možném formátu a tématu takové akce.
Komise také navrhuje uspořádat více zájezdů na divadelní představení. Na rok 2017
zkusit například uspořádal zájezd na muzikál a činohru, dle zájmu pak plánovat další
zájezdy.
Komise schválila předložený Plán činnosti KD na rok 2017 a předkládá tento plán
k projednání a schválení radě obce.
6. Různé
L. Vojteková upozorňuje na ucpané kanály v obci, zejména v ulici Za Školou a v lokalitě u
zámku.
A. Znojová se dotazovala na pronájem víceúčelového hřiště u školy. Na webových stránkách
obce k tomuto nedohledala žádné informace. Navrhuje na webových stránkách obce zřídit
sekci – víceúčelové hřiště, kde by byl pro veřejnost zveřejněn ceník a uveden kontakt na
správce hřiště. Komise takový postup jednoznačně podporuje.
A. Znojová dále informovala, že se jedná o zřízení oficiálního informačního centra
v Pradědovu dětském muzeu. V současné době se řeší rozdělení činností a kompetencí, které
bude vykonávat KD a které bude již vykonávat informační centrum.
Tajemnice komise tlumočila návrh Františka Čmakala na pořádání běžeckého závodu v parku
u zámku, který by byl pořádán v rámci Chlapáckých běhů. Organizace takového závodu je
náročná, proto by pan Čmakal uvítal pomoc, např. ze strany KD nebo od Junáků. Členům
komise se tento návrh zalíbil, S. Balík přislíbil pomoc Junáků.
Zapsala: Hana Činková
Schválil: Stanislav Balík
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