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Z   á   z   n   a   m 

z 8. jednání Komise pro kulturu, školství a vzdělávání Rady města Hlučína, 

konaného dne 11. 12. 2019 

 

Celkový počet členů komise: 9 

Počet přítomných členů komise: 7 

Počet omluvených členů: 2 (p. Janda, p. Cieślar) 

Hosté: Mgr. Krejzlová, vedoucí odboru rozvoje a školství MěÚ Hlučín 

Program 

1) Přivítání 

2) Informace o grantech pro rok 2020 

3) Změna formátu Hlučínských novin 

4) Čtenářské dílny, sociální sítě ve školách 

5) Připomínky a náměty 

6) Různé 

 

 

 

Ad 1) 

Předsedkyně přivítala přítomné členy a hosta. 

 

 

Ad 2) 

Informace o grantech pro rok 2020 

 Mgr. Krejzlová informovala přítomné členy o podmínkách Programu pro hodnocení 

a poskytování grantů 2020 

 paní Kameníčková navrhla realizovat akci „Kino žije“ 

 Mgr. Kamradková se vyjádřila, že by město mohlo podporovat pravidelně opakující se akce 

mimo granty 

 paní Kameníčková pochválila vernisáž obrazů Ondřej a Andrzej v Červeném kostele 

v Hlučíně, kde byla vysoká účast, a navrhla vytvoření galerie v Červeném kostele 

 Mgr. Krček doporučuje z každé akce pořídit zápis se statistikou účasti 

 Komise vyzdvihla prostory a prostředí červeného kostela a doporučuje jeho větší využívání 

 

 

Ad 3) 

Změna formátu Hlučínských novin 

 paní Kameníčková informovala přítomné o budoucí změně formátu Hlučínských novin 

 

Ad 4) 

Čtenářské dílny, sociální sítě ve školách 

 Mgr. Kamradková představila členům čtenářské dílny, princip čtenářských kostek k podpoře 

čtení a pozvala členy komise k účasti 

 členové dále diskutovali o mobilní technice a využívání sociálních sítí ve školách 
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Ad 5) 

Připomínky a náměty 

 Mgr. Drobíková navrhuje omezit noční osvětlení budov (kostely, kulturní dům,…) v čase 

např. 23 – 05 hodin 

 paní Kameníčková vyzvala MgA. Gerycha k uspořádání sochařského sympozia například 

ve spolupráci s partnerským městem Nebelschütz 

 Mgr. Krejzlová se dotázala přítomných, kde by si přáli vysázet stromy 

 Mgr. Drobíková navrhuje na řezbářské show vyřezání dalších soch do vánočního betléma 

 paní Philippová se dotázala Mgr. Krčka, zda již proběhla schůzka s paní Klímkovou za SaK 

k vytvoření plánu kulturních akcí na příští rok 

 paní Kameníčková pozvala přítomné na 3. adventní neděli od 15 h. do Červeného kostela 

 

Ad 6) 

Různé 

 Mgr. Krejzlová požádala přítomné o dodržování Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, 

o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejných hudebních produkcí 

k zajištění veřejného pořádku  

 

Termín příštího jednání komise byl stanoven na ……………….. Místo a čas bude upřesněno. 

 

 

 

Zapsala: Bc. Jarmila Pinková Jana Kameníčková 

 Předsedkyně komise 


