statutární město Děčín
Zápis z jednání kulturní komise dne 6.6. 2012
Přítomni : Mgr. Hana Cermonová, Ludmila Panenková, Ing. Helena Mrázková, Martin Pošta,
Miroslava Vostruhová, Ing. Valdemar Grešík, MgA. Jiří Trnka, Mgr. Jan Trojan
Omluveni : Ing. Iveta Krupičková, Helena Pelantová
Host : náměstek primátora pan Pavel Sinko, Mgr. Jana Štrbová, vedoucí odboru školství a
kultury Mgr.Bc. Iva Bajerová, ředitel Městské knihovny Děčín p.o. Mgr.Ladislav Zoubek,
primátor František Pelant
1. Předsedkyně kulturní komise paní Mgr. Hana Cermonová představila kulturní komisi
novou vedoucí odboru školství a kultury paní Mgr.Bc. Ivu Bajerovou a paní Mgr. Jana
Štrbovou, která bude jmenovaná novou členkou kulturní komise.
2. 13. Mezinárodní hudební festival 2012 – pan Pavel Sinko předal členům kulturní
komise pozvánku na soutěž tanečních orchestrů – Big Bandů, která se uskuteční dne
16.6.2012 od 9,30 hodin v Děčíně na Střelnici a od 13,00 na Husově náměstí
v Děčíně IV.
3. Dřevěná plastika v Zámecké ul. – pan MgA. Dmitrij Pljonkin podal žádost ohledně
umístění dřevěné plastiky naproti galerii Artmaterial. Závěr : kulturní komise
doporučuje dřevěnou plastiku umístit v Zámecké ul. v Děčíně I.
4. Městská knihovna Děčín, p.o. – ředitel příspěvkové organizace Městská knihovna
Děčín seznámil kulturní komisi s návrhem vytvoření pobočky knihovna v Děčíně IV
v současném dětském oddělení, uzavření pobočky v Děčíně X – Bělá a na Tyršově ul.
v Děčíně I.
Závěr : kulturní komise navrhuje využít současnou dětskou knihovnu jako výstavní
prostory pro stálou expozici pana Cejnara a částečně se měnící expozice současných
umělců děčínska. Pobočka knihovny v Děčíně IV by zůstala v současných prostorách
knihovny pro dospělé s čítárnou a infocentrem.
5. Pomník obětem I. světové války v Krásném Studenci – v letošním roce bude
dokončena jeho oprava. Připravuje se slavnostní odhalení pomníku po opravách, který
má připomínat budoucím generacím hrůzy světové války.
6. Městské slavnosti Děčín 2012 – komise byla informována o průběhu městských
slavností, dne 4.6.2012 zasedal štáb slavností a bylo provedeno zhodnocení. Při
hodnocení slavností nebyly shledány žádné zásadní nedostatky, všechny akce byly
skvěle připraveny, spolupráce všech organizátorů byla perfektní.
7. Letní kino – pan Martin Pošta informoval kulturní komisi o přípravě letního kina pro
občany města v letošním roce. Kinematograf bratří Čadíků letos do Děčína nedorazí,
ale Kino Sněžník připravuje promítání letního kina na zámku v Děčíně ve dnech 1.8. –
5.8.2012.
8. Vánoce 2012 – kulturní komise doporučuje postupovat s oslavou vánočních svátků
jako v minulých letech. Vánoční trh s kulturním programem a slavnostním
rozsvícením vánočního stromu – 1.12. – 2.12. 2012.

9. Petrohrad – říjen 2012 – Divadelní spolek Karel Čapek obdržel pozvání na divadelní
festival do Petrohradu s představením „Amalia dýchá zhluboka“. Náklady na
ubytování a stravu jsou plně hrazeny v rámci festivalu, účastníci si musí uhradit pouze
cestovní náklady. Žádají statutární město Děčín o finanční příspěvek. Závěr : bude
předložen materiál do jednání rady města.
Další jednání kulturní komise se uskuteční dne
místnosti primátora.

Zapsala : Bc. Lenka Holavová v.r.
Mgr. Hana Cermanová v.r.

19.9.2012 od 15,00 hodin v zasedací

