Zápis č. 10/2014-18 ze schůze Komise kulturní, mládeže a sportu Rady obce Bludov
Datum a místo konání: 11. září 2017, 16.00 – 17.00, radnice
Přítomni: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Hana Činková, Marie Jánětová, Pavel Srb,
Ing. Anna Znojová
Omluveni: Eliška Březinová, Marcela Březinová, Mgr. Lubica Vojteková
Program:
1. Úvod, kontrola zápisu z minulé schůze
2. Nové kolekce propagačních předmětů
3. Různé
1. Úvod, kontrola zápisu z minulé schůze
Schůzi zahájil a řídil předseda Stanislav Balík a krátce se vrátil k bodům, které komise
projednala na svém minulém zasedání.
Předseda komise informoval členy, že rada obce pověřila členy komisí k provedení
věcných kontrol projektů, které jsou realizované z Dotačního programu obce na rok 2017.
Přítomní členové krátce zhodnotili již uskutečněné kontroly s tím, že konečné zhodnocení
komise provede začátkem roku 2018.
Předseda komise dále informoval členy o návrhu Dotačního programu obce na rok 2018,
který bude na svém dnešním zasedání schvalovat zastupitelstvo obce.
Vedoucí KD informovala členy o jednání s Kruhem přátel hudby o možnosti snížení počtu
konaných koncertů. Komise se krátce zamyslela nad návštěvností těchto koncertů.
2. Nové kolekce propagačních předmětů
Komise na svém minulém zasedání jednala o nových zajímavých propagačních
předmětech obce. Komise se k tomuto tématu opět vrátila s tím, že členové komise
zhodnotili přijaté návrhy od bludovské veřejnosti. Členové následně navrhovali další
možné varianty propagačních předmětů (turistický šátek s mapou obce, batůžek na
záda…) Komise se shodla na tom, že u nových propagačních předmětů by mělo jít hlavně
o funkčnost a využitelnost v běžném životě (tedy ne předměty, na které „sedá prach“).
Komise navrhuje zamyslet se nad novým logem obce, které by zaujalo i mladou generaci.
Komise také navrhuje zamyslet se nad zajímavým a vtipným sloganem obce.
Komise doporučuje radě obce vyhlásit soutěž na nové řešení obecní propagace.
3. Různé
Pan Srb informoval členy komise o opravě podlahy v sokolovně.
Paní Jánětová opakovaně navrhuje nechat umístit autobusovou zastávku (přístřešek) u
zámku (oranžerie) ve směru na Šumperk. Komise krátce diskutovala nad možným
umístěním autobusové zastávky.
Komise navrhuje radě obce zvážit možnost umístění autobusové zastávky
(přístřešku) v rámci parkoviště u zámku v blízkosti autobusové zastávky.
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Komise opakovaně jednala o špatném stavu cesty mezi vstupem do parku a přístupem ke
hřišti a Gryngleti.
Komise opakovaně doporučuje radě obce, aby jednala s majitelem zámeckého
parku, zda by nebylo možné z prostředků, které obec ročně za nájem parku platí,
opravit tuto cestu a z parkoviště u zámku udělat do parku bezbariérový vstup (byť
třeba s brankou, aby se zabránilo průjezdům na kolech).
Vedoucí KD upozornila, že některé příspěvky do Bludovanu jsou zasílány přímo do
Kartotisku a nejsou zasílány přes KD, následně pak v některých případech vznikají
zmatky a nedorozumění. Předseda se dohodl s vedoucí KD, že všechny články a
příspěvky se budou do Kartotisku zasílat pouze přes KD. Členové komise k tomuto
navrhují napsat upozornění do Bludovanu.
Zapsala: Hana Činková, 12. září 2017
Schválil: Stanislav Balík
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