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Z   á   z   n   a   m 

z 5. jednání Komise pro kulturu, školství a vzdělávání Rady města Hlučína, 

konaného dne 3. 7. 2019 

 

Celkový počet členů komise: 9 

Počet přítomných členů komise: 6 

Počet omluvených členů: 3 (Philippová, Mgr. Kamrádková, Cyrus) 

 

Program 

1) Přivítání 

2) Chodníček u jezera 

3) Vyhodnocení přehledu kulturních akcí z posledních dvou let 

4) Advent 2019 

5) Připomínky a náměty členů komise 

6) Různé 

 

 

 

Ad 1) 

Předsedkyně přivítala přítomné členy a seznámila s programem. 

 

 

Ad 2) 

Chodníček u jezera 

- vybudovat posezení pro návštěvníky (dřevěné lavičky apod.) 

- možnost využít jako výstavní prostor pro sochy od řezbářů 

- možnost umístit sochy z prajzácké řezbářské soutěže 

- cedulky ke stromům, rostlinám, nástěnky s přírodní tématikou apod. 

 

 

Ad 3) 

Vyhodnocení přehledu kulturních akcí 

- doporučujeme opět pořádat v KD promítání filmů pro děti, loutková představení 

(kontakt: A. Cieslar) 

- akce v Červeném kostele žánrově rozšířit 

 

 

Ad 4) 

Advent 2019 

- navrhujeme, aby se KK dramaturgicky podílela na organizaci Adventu v Hlučíně společně 

se SaK 

 

NÁVRHY KK: 

- Gospel Polsko - Gabi Gasior (p. Janda zjistí podmínky vystoupení) 

- Hladnov Choir 

  (dobrý zvuk, světla, promítání, více lidí ať vidí) 
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- Itinerář stánků, dřevěné naplnit smysluplným vánočním prodejem, ne cetky (hračky, dřevo, 

šperky, charita-děti, učiliště výrobky prezentace, cukroví) 

- cca 13.12. – Česko zpívá koledy s Deníkem 

- středa od 18:00 

- program gymp choir 

- osobnosti Hlučína 

- Rock choir Hlučínsko (Paldi, Fery, Dr. Jiřík, Promile, Džetro a další) včetně dětí, vnuků? 

 

Ad 5) 

Připomínky a náměty členů komise 

- co se děje v týdnu (měsíci) v Hlučíně na Štěrkovně 

- cedule - pravidelná místa s informacemi o právě probíhajících akcích 

- nestačí info z Infocentra 

- p. Drobíková se hlásí ke správě těchto informací, data např. z ohlašovací povinnosti apod. 

- lepší odhlučnění na akcích 

- větší vzdálenost od obydlených oblastí 

- větší komfort pro akce 

- webové stránky jak se dělá a vypadá správný Hlučíský koláč, i Facebook 

- seriál malých akcí věnovaných různým zemím (kultura, gastro, promítání filmů, návrhy 

na družební oblasti, města) 

Modelový příklad: francouzský večer ještě letos na zámku (kuchař - p. Drobíková zná, šanson 

– p. Krček, oblast Limoges, Corréze… , přehlídka vína a filmová současná komedie… 

Poznámky k Adventu 

- Nabídkou SaK jednoho umělce na každý advent na úrovni 

- Postarat se o ně jako o hosty KK (šatna na zámku, setkání s umělcem i po akci, občerstvení….) 

- Zjistit možnost dofinancování adventů, umělců z města (z rozvoje?) 

- Scénář všech adventů, nezapomenout na závěr pozvat na další už s konkrétní ukázkou co bude 

příště….prostě PR 
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- Na závěr vždy společná koleda všech….podium, lidi… text promítám na plátně, případně 

ze zpěvníku Deníku /z akce Česko zpívá koledy) 

- Výzva oslovit lidi firmy k darování větví na adventní věnec (kde se dá…) 

- 19. září 80. let – nachystat dárky, koně, povoz, pozornosti 

 

 

Ad 7) 

Různé 

Termín příštího jednání komise byl stanoven na 11. 9. 2019. Místo a čas bude upřesněno. 

 

 

 

Zapsal: Jiří Janda Jana Kameníčková 

 předsedkyně komise 


