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 Z   á   z   n   a   m 

z 17. jednání Komise pro kulturu, školství a vzdělávání Rady města Hlučína, 

konaného dne 8. 3. 2022 

Celkový počet členů komise: 9 
Počet přítomných členů komise: 8 
Počet omluvených členů: 1 

Program 

1) Rekonstrukce kina 
2) Výstavy v Červeném kostele 
3) Rozdělení částky v rozpočtu ORŠ pro komisi kulturní 
4) Nominace na reprezentanty za rok 2021 

5) Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města Hlučína na rok 2022 
6) Různé 

 

 
Ad 1) Rekonstrukce objektu bývalého kina 
 
Probíhají jednání ohledně příprav rekonstrukce objektu kina, proběhne rekonstrukce předsálí, 
vzniknou 2 šatny pro účinkující, bude zachována nivelita kina, sál zůstane zachován v retro stylu 
včetně osvětlení, časový plán – PD by měla být do konce roku, pro realizace bude město hledat 
dotační titul, přístup – věcné břemeno chůze pro pěší.  
 
Ad 2)  Výstavy v Červeném kostele 
 
Kulturní komise chce oživit Červený kostel pravidelným pořádáním vernisáží, výstav, koncertů. Je 
nutná intenzivní spolupráce se SaK Hlučín na plánování, kvůli případného souběhu akcí. Nutné 
dlouhodobé plánovaní akcí na rok, dva dopředu a akce kulturní komise organizačně sladit se SaK 
Hlučín. Požadavkem komise je otevření Červeného kostela na dva dny v týdnu během pořádání 
výstav. Výstavy cca 3x do roka plus koncerty.  
 
Ad 3) Rozdělení částky v rozpočtu ORŠ pro komisi kulturní 
 
Rozpočet pro komisi ve výši 50 tis – členové komise souhlasí s návrhy: 

• Příspěvek na adventní věnec - 10 tisíc 
• Divadlo Víti Marčíka - 20 tisíc, možné umístění v Červeném kostele, na náměstí, na nádvoří 

zámku, nejlépe v rámci nějakého programu větší akce – krmáš, slavnosti apod.  
• Křížová cesta – 15 tisíc 
• Velikonoční výzdoba – 5 tisíc – tradiční slaměný zajíc, plus další zajíc na náměstíčku OKD  

 
Ad 4) Nominace na reprezentanty za rok 2021 
 
Nominace na reprezentanty se zasílají do 31. 3. 2022. 
Návrhy komise kulturní: 

- na výraznou osobnost, 
- za oblast kultury,   
- za kolektiv. 
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Ad 5) Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města Hlučína na rok 2022 
 
Rozdělení dotací z rozpočtu města Hlučína na rok 2022: 
 
Komise hodnotila celkem 11 žádostí, všechny splnily podmínky formálních náležitostí dle kontroly 
na odboru rozvoje. Rozdělení dotací – návrh Komise kulturní viz. příloha č. 1 Tabulka Návrh dotací 
komise kulturní. 
 
Ad 6) Různé 
 
Komise doporučuje změnu vizualizace plakátu pro pořádání městských akcí. Komise doporučuje 
pořídit vizuálně jednotné reklamní bannery pro jednotlivé akce – lepší propagace akcí pro veřejnost. 
 
Pozvánky na akce: 4. 6. 2022 proběhne akce Otevřené ateliéry. 
 
Na další jednání komise zvát pravidelně vedoucí kulturního domu – s ohledem na koordinaci a 
organizační zajištění akcí.  
 
Příští jednání komise kulturní proběhne v pondělí 4. 4. 2022 v 16:30 v zasedací místnosti C607 MěÚ 
Hlučín.  
 
 
 
 
 
Zapsal: Mgr. Lucie Barátová Jana Kameníčková, v.r. 
 předsedkyně komise 


