Zápis č. 9/2018-22 ze schůze Komise kulturní, mládeže a sportu Rady obce Bludov
Datum a místo konání: 20. května 2021, 17:00 – 18:00, OÚ Bludov
Přítomni: prof. PhDr. Stanislav Balík Ph.D., Kamila Banková, Hana Činková, Marie
Jánětová, Karolína Kotrlá, Mgr. Ivana Přikrylová, Pavel Srb
Omluveny: Marcela Březinová, Bc. Barbora Haušková, Mgr. Lubica Vojteková
Program:
1. Úvod a kontrola zápisu z minulé schůze
2. Návrh na znění Dotačního programu obce na rok 2022
3. Různé
1. Úvod a kontrola zápisu z minulé schůze
Schůzi zahájil a řídil předseda Stanislav Balík.
Předseda se krátce vrátil k bodům, které komise projednala na svém minulém zasedání.
Informoval členy komise o rozdělení a schválení dotací z dotačního programu na rok 2021.
Rada a následně i zastupitelstvo obce rozdělilo dotace podle návrhu komise. Pouze u
dotace na pořádání festivalu Bludověnky došlo k navýšení dotace oproti návrhu komise.
2. Návrh na znění Dotačního programu obce na rok 2022
Komise dostala k projednání návrh na znění dotačního programu obce na příští rok.
Dotační program bude zastupitelstvo obce schvalovat na svém zasedání v září 2021 a
k vyhlášení programu dojde v listopadu 2021.
Komise se shodla, že dotační program je dobře nastaven a není důvod provádět změny či
úpravy.
Komise doporučuje radě obce ponechat na příští rok stávající znění dotačního
programu obce.
3. Různé
M. Jánětová se dotázala na výsadbu stromů na hřbitově. Došlo k vykácení starých stromů
kolem hlavního kříže a lavičky umístěné u tohoto kříže jsou nyní na přímém slunci. Paní
Jánětová požádala o přemístění těchto laviček někam do stínu. Dále paní Jánětová
požádala o možnost zprovoznění WC na hřbitově. Komise tento návrh nepodpořila.
I. Přikrylová upozornila na nepořádek v okolí autobusových zastávek a nové pizzerie.
Komise navrhuje sledovat plnost odpadkových košů a případně zvýšit frekvenci vyvážení
košů nebo umístit na problémová místa větší odpadkové koše pokud bude problém
přetrvávat i po otevření zahrádek a restauračních provozů.
K. Kotrlá navrhuje umístit pro „pejskaře“ odpadkové koše na cestu směr Bludoveček.
Cestu využívají pejskaři, kteří nemají možnost vyhodit do koše psí exkrementy.
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K. Kotrlá požádala o lepší upozornění na odstřel v lomu wolastonitu (upozornění např.
zveřejnit i na úřední desce, příp. opakovat hlášení v den odstřelu).
K. Banková navrhla zvážit možnost nového grafického zpracování Bludovanu. S. Balík
navrhuje oslovit v této věci vedoucí KD B. Hauškovou. Někteří členové komise navrhují
zapojit žáky základní školy.
P. Srb navrhuje vybudovat veřejné osvětlení na obecní cestě, která spojuje ulici Lázeňskou
a ulici Bohutínskou (ulička za Nealkem, kolem obory). Členové komise také navrhují
možnost umístit doprostřed komunikace zábrany proti vjezdu (uličku zachovat pouze pro
pěší či kola).
Zapsala: Hana Činková
Schválil: Stanislav Balík
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