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Z   á   z   n   a   m 

z 13. jednání Komise pro kulturu, školství a vzdělávání Rady města Hlučína, 

konaného dne 3. 9. 2020 

 

Celkový počet členů komise: 9 

Počet přítomných členů komise: 7 

Počet omluvených členů: 2  

Program 

1) Přivítání 

2) Zhodnocení kulturní akce, na kterou byla poskytnuta dotace 

3) Plánované akce 

4) Možnosti dalších kulturních akcí 

5) Diskuze 

6) Různé 

 

Ad 1)  

Předsedkyně přivítala přítomné členy. 

 

Ad 2)  

Komise zhodnotila kulturní akci. Bylo konstatováno, že se jednalo o kvalitní vystoupení.  

Na minulém jednání komise doporučila vyhovět žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Hlučína a žádosti bylo vyhověno. 

 

Ad 3)  

Paní předsedkyně představila program Hlučínského Krmáše 4. - 6. 9. 2020, byly zmíněny 

Hornické slavnosti OKD 12. 9. 2020, Oslavy 100 let Gymnázia Josefa Kainara 19. a 20. 9. 

2020, Divadelní podzim – představení v září, říjnu a listopadu. 

 

V souvislosti s chystanou výstavou Historických kreseb v rámci oslav Gymnázia Josefa 

Kainara, konstatovala paní předsedkyně, že se pan Gerych chystá napsat článek proč je  

pro město důležité mít galerii. 

 

Komise chce rozšířit povědomí o koncertech Beáty Hlavenkové, oceněné cenou Anděl a cenou 

Jantar, koncert by měl proběhnout 4. 10. 2020 

 

Ve čtvrtek 24. 9. 2020 v 17:00 proběhne výstava Martina Popeláře. 

 

V Červeném kostele se má 8. 11. 2020 konat benefiční koncert vážné hudby, účinkovat mají 

Michal Bárta a Pavla Flámová Čichoňová. 

 

Ad 4)  

Bylo zhodnoceno, že je dobře, že se v Hlučíně konají nějaké kulturní akce, oproti jiným 

lokalitám a byla zmíněna výhoda v možnosti využívat Červený kostel. Například je zde 

možnost zrealizovat tzv. Hlučínské jaro – zaměřené na vážnou hudbu. Vznikl nápad zapojit  

do tohoto projektu hudebníka z Filharmonie a uskutečnit akci pro 100 lidí. 
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Komise jednala o možnosti koncertů v rockovém žánru, shodla se, že v aktuálním stavu 

honorářů těchto umělců by byly zajímavější spíše koncerty pro menší počty posluchačů. 

 

Paní předsedkyně informovala, že v kulturním domě je aktuálně velký zájem o tanec, ať už 

mezi studenty nebo manželskými páry a i tímto směrem by se kulturní aktivity pro veřejnost 

mohly ubírat. 

 

Komise přivítala nápad pana Tkačíka, zorganizovat příští jaro „Od ateliéru k ateliéru“- 

návštěvníci by chodili za jednotlivými umělci tam, kde tvoří. 

 

 

Ad 5)  

Proběhla diskuze ohledně možného střetu zájmů při plnění politických funkcí, personálním 

obsazení Kulturního domu a složení Komise pro kulturu, školství a vzdělávání. 

 

Ad 6) 

Komise konstatovala, že by bylo vhodné, kdyby měsíční plakáty Sport a kultura Hlučín měly 

jednotný moderní vzhled zpracovaný firmou. 

 

Komise zmínila možnost informačního banneru v Hlučíně na akce v Červeném kostele. 

 

 

 

 

 

 
O termínu příštího jednání komise budou členové komise informováni prostřednictvím emailu. 
 

 

 

 

 

 

Zapsala: Ing. Barbora Juhaniaková Jana Kameníčková 

 Předsedkyně komise 


