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Z   á   z   n   a   m 

z 9. jednání Komise pro kulturu, školství a vzdělávání Rady města Hlučína, 

konaného dne 12. 02. 2020 

 

Celkový počet členů komise: 9 

Počet přítomných členů komise: 6 

Počet omluvených členů: 3  

Hosté: Mgr. Petra Řezáčová, místostarostka Města Hlučín, zástupce památkové péče a další 

hosté 

Program 

1) Přivítání 

2) Informace o možnostech pro oživení Červeného kostela 

3) Organizace Masopustu 

4) Vyjádření k žádosti pana Onderky 

5) Připomínky a náměty 

6) Různé 

 

 

 

Ad 1) 

Předsedkyně přivítala přítomné členy a hosty. 

 

 

Ad 2) 

Informace o možnostech pro oživení Červeného kostela 

 předsedkyně seznámila přítomné s možností spolupráce s Ostravskou univerzitou, s 

členem KVV, obor dějiny umění, vedoucím katedry KVV a tajemníkem KVV, kteří by 

připravili koncepci využití Červeného kostela 

 byla zrekapitulována výstava Ondřej a Andrzej a návrh řešení osvětlení tak, aby 

vyhovovalo galerijnímu využití 

 zástupce památkové péče informovala přítomné o posledních investicích, které 

proběhly v r. 1999 – rekonstrukce elektro a v r. 2002 – slavnostní osvětlení; dále o 

možných variantách osvětlení (lineárně/bodově/kombinovaně) a doporučila zpracovat 

podrobný záměr využití prostor (výstavní galerie, koncerty,…), který by sloužil jako 

podklad ke zpracování projektové dokumentace; z hlediska památkové péče je možná 

změna osvětlení, pokud k ní bude přistupováno citlivě; povolovací režim k zahájení 

prací by trval max. 3 měsíce 

 p. Kameníčková informovala o připravovaném koncertu paní Hany Fialové 

 

Ad 3) 

Organizace Masopustu 

 členové projednali organizaci Masopustu 2020 

 organizátoři v maskách 

 moderátor: p. Philippová 
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Ad 4) 

Vyjádření k žádosti  

 předsedkyně přednesla žádost o výpůjčku části pozemku parc. č. 460/1 v k. ú. Hlučín za 

účelem provozu sportovní půjčovny se šlapacími autíčky a dalšími neobvyklými druhy 

sportovních potřeb pro děti i dospělé 

 členové žádost projednali a se záměrem souhlasí 

 

 

Ad 5) 

Připomínky a náměty 

 místostarostka přednesla požadavek Darkoviček ke zřízení knihobudky v obci 

 předsedkyně vyzvala členy k nominacím reprezentantů 

 

 

Ad 6) 

Různé 

 paní Kameníčková pozvala na vernisáž výstavy fotografií Martina Popeláře, ve foaer KD 

Hlučín dne 19.03.2020 v 17:00 hodin 

 

 

Termín příštího jednání komise byl stanoven na 26.02.2020 v 17:00 hodin v extrovně Hlučínské 

pivnice u Bětky. 

 

 

 

Zapsala: Bc. Jarmila Pinková Jana Kameníčková 

 Předsedkyně komise 


