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Z   á   z   n   a   m 

z 6. jednání Komise pro kulturu, školství a vzdělávání Rady města Hlučína, 

konaného dne 17. 9. 2019 
 
Celkový počet členů komise: 9 
Počet přítomných členů komise: 8 
Počet omluvených členů: 1 (p. Cyrus) 
Hosté: Bc. Breitkopf, ředitel organizace Sport a kultura Hlučín 

Program 

1) Přivítání 
2) Názor členů na Krmáš a Festival ohňostrojů 2019 
3) Výročí 30 let od sametové revoluce 
4) Advent 2019 
5) Připomínky a náměty 
6) Různé 
 
 
 
Ad 1) 
Předsedkyně přivítala přítomné členy a hosta a seznámila s programem. 
 
 
Ad 2) 
Názor členů na Krmáš a Festival ohňostrojů 2019 

- členové diskutovali o každoroční akci z hlediska zájmu návštěvníků, popularity, prestiže, 
propagace města i nákladnosti 

- byla vyzdvižena vynikající organizační práce Městské policie i Policie ČR 
- dále členové uvedli návrhy ke změnám, např. vyvstala otázka, zda nenahradit ohňostroje 

„klidovou zónou“ se světelnou show 
 
 
Ad 3) 
Výročí 30 let od sametové revoluce  

- členové projednali návrhy programu k oslavám dne 17. 11., a uplynutí 30 let od sametové 
revoluce 

- po celý měsíc od 1. 11. 2019 bude na radnici umístěno srdce, jehož lem bude nasvětlen 
v národních barvách 

- školy by se mohly zapojit do projektového týdne, který by probíhal v Kulturním domě 
od 11. 11. a během něj by byly promítány filmy a připravena výstava dokumentů 
k událostem z doby před 30 lety, přičemž by se školy podílely na přípravě 

- přímo dne 17. 11. bude program také v Červeném kostele 
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Ad 4) 
Advent 2019 

- členové diskutovali o náplni a zajištění programu na jednotlivé neděle Adventu 2019 
- rozsvícení Vánočního stromu bude 1. 12. od 17:00 hodin, náměstí ozdobí Betlém 

z dřevěných soch vyřezaných při Prajzské řezbářské show, Ježíšek bude přidán až na Štědrý 
den 

- ve středu 11. 12. od 18:00 hodin proběhne na náměstí akce Česko zpívá koledy s Deníkem 
 
 
Ad 5) 
Připomínky a náměty 

- ředitel místní Základní umělecké školy Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, se vyjádřil 
prostřednictvím předsedkyně komise, že Hlučín vnímá jako město s nevyváženou kulturou 
a proto navrhuje založit tzv. hudební kluby a umístit je např. do Červeného kostela a obřadní 
síně  

- ředitel SaK, Bc. Breitkopf navrhl zpoplatnění vstupů na akce alespoň nízkou částkou     
- na jednání komise zvát vedoucí KD, případně i ředitele SaK      
 
 
Ad 6) 
Různé 

- ředitel SaK, Bc. Breitkopf souhlasí se spoluprací s Komisí pro kulturu, školství a vzdělávání 
při realizaci akcí ve městě, je připraven společně vytvořit itinerář akcí i program a plán akcí 
na rok 2020, a také se dělit o financování akcí 

 
Termín příštího jednání komise byl stanoven na ……………….. Místo a čas bude upřesněno. 
 
 
 
Zapsala: Bc. Jarmila Pinková Jana Kameníčková 
 Předsedkyně komise 


