statutární město Děčín
Zápis z jednání kulturní komise dne 23.3. 2011
Přítomni : Mgr. Hana Cermonová, Ing. Iveta Krupičková, MgA. Jiří Trnka, Ludmila
Panenková, , Mgr. Jan Trojan, Martin Pošta
Nepřítomni : Mgr. Miroslav Samler, Ing. Valdemar Grešík
Omluveni : Helena Pelantová, Miroslava Vostruhová, Ing.Helena Mrázková
1.

Městské slavnosti Děčín 2011

Proběhla informace ohledně přípravy programu a finančního zajištění slavností. Na
sponzorských darech byla zatím získána částka ve výši 600 tis. Kč. Do přípravy slavností se
zapojí Krajská i Okresní agrární komora, ZUŠ Děčín, nově bude cimbálovka, připravuje se
fotosoutěž a do slavností bude zapojeno i výročí 170 let lodní dopravy a 160 let trati Praha –
Děčín - Drážďany. Labe fest Talent – finále soutěže pro mladé kapely proběhne dne
16.4.2011.
Hudební festival Labe :
11:00 – 11:40 Místní kapela 40 min.
12:05 – 12:45 Místní kapela 40 min.
13:10 – 13:50 Místní kapela 40 min.
14:20 – 15:20 Mandrage 60 min.
15:50 – 16:50 UDG 60 min.
17:30 – 18:40 Čechomor 70 min.
19:20 – 20:30 Rybičky 48 - 70 min
21:10 – 22:20 Anna K. 70 min.
22:50 – 00:00 Banjo Band Ivana Mládka 70 min.
2. Umístění soch
V roce 2009 byly z Křížové ul. v Děčíně I přemístěny sochy sv. Marka, sv. Floriana, sv.
Matouše a sv. Jana Evangelisty, které jsou majetkem statutárního města Děčín a dále socha
sv. Antonína, která je vypůjčená ze Šluknova a socha sv. Jana Nepomuckého ze Starých
Křečan. Sochy byly přemístěny do ateliéru ak.soch. Ivana Hamáčka do Prahy. Sochy jsou
zrestaurované a připravené k novému umístění. V roce 2010 byla socha sv. Floriána již
umístěna do areálu školy Libverdy.
Návrhy na umístění z roku 2009 :
sv. Matouš – Březiny – u kapličky
sv. Marek – Chlum - ????
sv. Jan Evangelista – Křešice – ke škole Nativity
Odbor školství a kultury oslovil v roce 2009 Město Šluknov i Staré Křečany a samozřejmě
obě obce chtějí své sochy vrátit zpět. V současné době pan Hamáček jedná o konkrétních
podmínkách vrácení soch. S obcí Staré Křečany neexistuje žádná smlouva o výpůjčce, pouze
žádost o zapůjčení z 5.4.1984. S Městem Šluknov existuje smlouva o výpůjčce z roku 1992 na
dobu 50 let.

3. Kulturní přehled v elektronické podobě
Město Děčín má v papírové podobě kulturní měsíčník ENTER, dále v rámci Euroregionu
Elbe/Labe vychází čtvrtletně přehled kulturních a sportovních akcí na obou stranách hranice.
V současné době se kulturní akce zveřejňují i na webu vstupenkadecin.cz a slavnostidecin.cz
Závěr: Zmapovat akce na území města Děčína i okolí, zpřístupnit kulturní akce na
turistickém webu, připravit strategii kultury města, ujasnit si cíle práce kulturní komise.

Další jednání kulturní komise se uskuteční dne 20.4.2001 v 16,00 hodin v zasedací
místnosti primátora budově A1, Magistrátu města Děčín, Mírové nám. 5, Děčín IV, ve
II. patře.
Zapsala : Bc. Lenka Holavová v.r.
Mgr. Hana Cermonová v.r.

