Zápis č. 11/2014-18 ze schůze Komise kulturní, mládeže a sportu Rady obce Bludov
Datum a místo konání: 11. prosince 2017, 16.30 – 17.35, radnice
Přítomni: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Hana Činková, Marie Jánětová,
Ing. Anna Znojová, Eliška Březinová, Marcela Březinová, Mgr. Lubica Vojteková
Omluveni: Pavel Srb
Program:
1. Úvod, kontrola zápisu z minulé schůze
2. Osnova zápisu do obecni kroniky za rok 2016
3. Plán činnosti kulturního domu na rok 2018
4. Hodnocení činnosti spolků za rok 2017
5. 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.
Komise se vyjádřila k informaci, že nepanuje jistota ohledně výroby nových propagačních
předmětů (dotisky apod.). Je zcela na zvážení rady obce, zda bude chtít jít cestou přípravy
nové vizuální identity, od níž by se odvinula i nová podoba propagačních předmětů.
Pokud (třeba i jen zatím) rada touto cestou jít nechce, pak ať se pokračuje ve výrobě a
doplňování propagačních předmětů stávajících.
2. Osnova zápisu do obecni kroniky za rok 2016
Komise projednala předloženou osnovu zápisů za rok 2016, kterou předložila nová
obecní kronikářka Mgr. Alena Bauerová, komise navrhuje zápis doplnit o životopis nové
kronikářky na začátek zápisu, doporučuje zvážit uvádění seznamu narozených dětí v obci.
Předseda komise poté vysvětlil, v jakém režimu se uskutečňuje nahlížení do obecní
kroniky. Kronika by měla být vystaveny obvykle jednou za rok k nahlédnutí na OÚ –
komise doporučuje radě obce, aby se k této praxi vrátila.
Komise schválila doplněnou osnovu zápisu do obecní kroniky za rok 2016, jež tvoří
přílohu tohoto zápisu.
3. Plán činnosti kulturního domu na rok 2018
Vedoucí KD členy komise podrobně informovala o sestavení plánu činnosti na příští rok
a seznámila s výhradami vznesenými radou obce.
Komise posléze diskutovala o plánovaném počtu koncertů a dalších akcích.
Podrobně diskutovala o spojené záležitosti, a sice přání jubilantům. Z řady důvodů
(narůstající počet, obava řady gratulantů odmítnout apod.) doporučuje komise radě, aby
po projednání s dalšími celý stávající systém upravila. Komise za sebe navrhuje, aby se
zrušilo individuální přání pětasedmdesátníkům a namísto toho uspořádalo jejich
hromadné setkání (tedy stejný model jako u sedmdesátníků). Dále individuálně přát
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od osmdesáti let, ale pouze při kulatých a půlkulatých výročích, v ostatních
případech posílat blahopřání.
Komise schválila plán činnosti kulturního domu na rok 2018.
4. Hodnocení činnosti spolků za rok 2017
Komise se na svém zasedání 26.5.2017 dohodla na kontrole a následném hodnocení
činnosti spolků, které čerpají dotace z Dotačního programu obce. Jednotliví členové
referovali o svých kontrolách a konstatovali spokojenost a plnění předložených projektů.
M. Jánětová otevřela otázku ochotnických představení, jež vyplývají ze smlouvy s Bludem
v tyjátru. Komise doporučuje po negativní zkušenosti z listopadu 2017 vedoucí KD, aby
věnovala maximální energii propagaci těchto představení.
5. Různé
Vedoucí KD informovala, že uklízečka kulturního domu a obecního klubu končí pracovní
poměr a je vypsáno nové výběrové řízení.
Předseda komise informoval, že příští zasedání se uskuteční zřejmě v týdnu 12. – 16. 2.
2018. Na závěr pak popřál všem členům komise požehnané prožití Vánoc a vše dobré
v novém roce.

Zapsal: Stanislav Balík
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Osnova zápisu do obecní kroniky za rok 2016
1. Životopis nové kronikářky
2. Tříkrálová sbírka
3. Obnovení činnosti nadace Karla staršího ze Žerotína (cyklus přednášek)
4. Odpadové hospodářství
5. Narozené děti v roce 2016
6. Setkání s významnými jubilanty - Langerová + Skokanovi + J. Zamykal + Kulhajovi
7. SDH Bludov (mladí hasiči + hasiči + Dobráci roku)
8. Zastupitelstva obce (rozpočtová změna, dotační program obce, rozpočet obce, změny
územního plánu, směny pozemků)
9. Petice na Olomoucký kraj (oprava ulice J. Žižky)
10. Myslivecký spolek Hubert
11. Pokus o rekord (záložky do knížky - pan Adam)
12. Aktivity ZŠ Bludov (výtvarný projekt k 700. výročí Karla IV., Mezinárodní dětská
výtvarná soutěž Lidice 2016)
13. Ocenění Marie Holinkové ke Dni učitelů
14. Květen 2016 - 71. výročí konce 2. světové války (projev starosty obce)
15. Porušování vyhlášky o rušení klidu
16. Čištění Vesníku a oprava cesty na Zámeček
17. Rezignace Martina Schauera a jmenováni nového člena do ZO - Šárky Dostálové
18. Obecní rozhlas - změny
19. Vandalství na Brusince
20. Proměny Bludova
21. Sportovní kluby (fotbal, stolní tenis, sajdkarkros)
22. Klub turistů
23. Volby do zastupitelstva Olomouckého kraje
24. Architektonické zajímavosti - dochované stavby v Bludově

Předložila: Mgr. Alena Bauerová, obecní kronikářka
V Bludově, 28. 11. 2017
Schválila: Komise kulturní, mládeže a sportu Rady obce Bludov, 11. 12. 2017
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