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Z   á   z   n   a   m 

z 12. jednání Komise pro kulturu, školství a vzdělávání Rady města Hlučína, 

konaného dne 18. 6. 2020 

 

Celkový počet členů komise: 9 

Počet přítomných členů komise: 7 

Počet omluvených členů: 2  

Program 

1) Přivítání 

2) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hlučína 

3) Hlučínské kulturní léto 

4) 200 let kostela sv. Markéty 

5) 100 let Gymnázia Josefa Kainara 

6) Sochy v prostoru 

7) Oprava varhan 

8) Různé 

 

Ad 1) Předsedkyně přivítala přítomné členy. 

 

Ad 2) Členové kulturní komise obdrželi k prostudování prostřednictvím emailu „Žádost  

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hlučína“. V rámci vrácení více dotací v souvislosti 

s opatřeními proti koronaviru doporučuje kulturní komise žádosti vyhovět. Toto odhlasovali 

všichni přítomní členové. 

 

Ad 3) Kulturní komise projednala akce konající se v létě: 

 

Sportovní den u Hlučínského jezera – 27. 6. 2020 – aktivity pro rodiny v rámci areálu 

 

Letní kina – v rámci každého kina bude před filmem promítán krátký animovaný film         

„Hlučínské století“ 

 

Řezbářská show – bude 

 

Bosa noha – bude 20. 6. 2020 na Terase u Hlučínského jezera 

 

Gulášfest – od tohoto se odstupuje z důvodu nejasností opatření v rámci epidemiologické 

situace 

 

Krmáš – možná bude v malé míře v neděli 6. 9. 2020 u kostela (stánky na zámeckém nádvoří) 

a v sobotu 5. 9. 2020 by se v Kulturním domě promítal film „Generace léty zkoušená“ 

 

 

 

Ad 4) Paní Kameníčková uvedla, že k výročí 200 let kostela sv. Markéty, který slouží zejména 

pro oblast Vinohradská až Dlouhoveská, budou pro návštěvníky kostela v neděli 12. 7. 2020 po 

mši připravena perníková srdíčka.  

 



   

2 

 

Ad 5) Paní Kameníčková předala panu Tkačíkovi informaci, že byla nabídnuta Gymnáziu 

Josefa Kainara, možnost výstavy v Červeném kostele k výročí 100 let gymnázia a to od září. 

V rámci této informace připomněla paní Kameníčkové akce gymnázia konané v září. 

 

Ad 6) Paní Kameníčková oslovila pana Gerycha ohledně spolupráce na projektu „Sochy 

v prostoru“, jestli by bylo možné např. zapůjčení soch a jejich instalace zřejmě před Kulturním 

domem. Pan Gerych byl této spolupráci nakloněn. 

 

Ad 7) Paní Kameníčková informovala, že byla Radou města Hlučína schválena oprava varhan 

a po opravě se plánuje koncert ve spolupráci s umělkyní pocházející z Hlučínska. 

 

Ad 8) Kulturní komise pochválila pana Jandu za nápad Velikonočního zajíce s rouškou. 

 

 

 

 
O termínu příštího jednání komise budou členové komise informováni prostřednictvím emailu. 
 

 

 

 

 

 

Zapsala: Ing. Barbora Juhaniaková Jana Kameníčková 

 Předsedkyně komise 


