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Z   á   z   n   a   m 

z 11. jednání Komise pro kulturu, školství a vzdělávání Rady města Hlučína, 

konaného dne 11. 3. 2020 

 

Celkový počet členů komise: 9 

Počet přítomných členů komise: 8 

Počet omluvených členů: 1 

Program 

1) Přivítání 

2) Vyhodnocení nominovaných  

3) Velikonoce 2020 

4) Červený kostel 

5) Socha Přemysla Otakara II.  

6) Žádost pouličního folklorního zpěváka 

7) Různé 

 

Ad 1) 

Předsedkyně přivítala přítomné členy. Připomněla rezignaci Mgr. Moniky Kamrádkové  

a informovala, že na příštím jednání by měl být přítomný nový člen komise.  

 

Ad 2) 

Členové komise obdrželi prostřednictvím emailu podrobné žádosti ohledně nominací na 

reprezentanty z oblasti kultury. Komise se shodla na změně u jednoho nominovaného na 

zařazení do kategorie „Výrazná osobnost roku v Hlučíně“. 

 

Komise projednala odměnění reprezentantů a výrazné osobnosti roku. 

 

Ad 3) Kulturní komise probrala organizační zajištění akce „Velikonoce 2020“.  Stanovili termín 

stavění velkého slámového zajíce na 17. 3. 2020 v 10:00 hod. Přislíbená je spolupráce 

Technických služeb Hlučín.  

Kulturní komise zodpovídá za ozdobení kašny, stavbu zajíce a velikonoční vejce.  

Paní Kameníčková pozvala všechny členy komise na akci „Velikonoční inspirace“, která se 

bude konat 4. 4. 2020 v prostorách Hlučínského zámku.  

 

Ad 4) Paní Kameníčková přítomné informovala o dalším postupu instalace světel do Červeného 

kostela. Instalace světel by měla splňovat galerijní požadavky.  Dále potvrdila, že Ostravská 

univerzita má zájem spolupracovat na projektu využití Červeného kostela.  

 

Ad 5) Předsedkyně kulturní komise otevřela diskuzi k možné instalaci sochy Přemysla Otakara 

II., která byla zveřejněna v rámci participativního projektu za rok 2019.  

 

Ad 6) Kulturní komise probrala žádost o povolení pouličního folklorního vystoupení v termínu 

27. 7. 2020. Kulturní komise doporučuje žádost schválit a pouliční vystoupení povolit.  

 

Ad 7) Komise doporučuje zařadit přednášky pro studenty od PhDr. Lukáše Průšy, Ph.D. na 

téma Jan Skácel nebo také přednášky pana Marka Hermana, známého psychologa a pedagoga.  
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Termín příštího jednání komise byl stanoven na 13. 5. v 17:00 hodin (budova C městského úřadu, 

zasedací místnost v 6. patře). 
 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Lorencová Sabina Jana Kameníčková 

 Předsedkyně komise 


