statutární město Děčín
Zápis z jednání kulturní komise dne 30.10. 2013
Přítomni:
Mgr. Hana Cermonová, Ing. Helena Mrázková, Helena Pelantová, Mgr. Jana Štrbová,
Ludmila Panenková, Miroslava Vostruhová, MgA. Jiří Trnka, Mgr. Jan Trojan, Martin Pošta,
Ing. Waldemar Grešík
Omluveni:
Ing. Iveta Krupičková
1. Městské slavnosti Děčín 2014 – kulturní komise byla seznámena s přípravou
programu slavností:
9.5. pátek
10.5. sobota
11.5. neděle
17.5. sobota

18.5. neděle
24.5. sobota
1.6. neděle

ohňostroj
Hudební festival Labe
Adrenalin Challenge Děčín
Den nejen pro seniory
Hudební festival Mladé Labe
Streetball
Historický trh májový
Děčínská kotva
Historický trh májový
Děčínská kotva
Festival pouličního divadla
Den dětí

2. Kulturní komise projednala návrhy MgA. Dmitrije Pljonkina
- využití objektu výtahu na Pastýřskou stěnu – výstava velkoformátových obrazů z UV
barev – komise doporučuje tento prostor pro výstavu použít. Návrh na výpůjčku bude
předán na odbor místního hospodářství a majetku města.
- Návrh sochařského sympozia v rámci městských slavností – kulturní komise souhlasí
s tímto návrhem a sochařské sympozium bude zahrnuto do konání slavností v roce
2014.
- Dne 23.11.2011 na jednání kulturní komise pan Pljonkin představil občanské sdružení
Artczech.com a nabídl spolupráci při umisťování uměleckých laviček. Jedná se
o prezentaci veřejného prostoru, dají se začlenit do turistických map. Oslovený umělec
dostane pro realizaci určitou lokalitu a navrhne pro toto místo vhodnou uměleckou
lavičku. Závěrem bylo doporučení rozvíjet tento návrh a přednést tento projekt
na urbanistické komisi. Závěr: bude podán dotaz na urbanistickou komisi a na odbor
místního hospodářství a majetku města.

3. Kulturní komise projednala žádost Římskokatolické farnosti Děčín IV –
Podmokly o poskytnutí finančního daru na zakoupení a instalaci varhan pro kostel
sv. Františka z Assisi na Husově nám. v Děčíně IV ve výši 50 tis. Kč. Závěr: kulturní
komise doporučuje radě města schválit dar ve výši 50 tis. Kč
4. Zahajovací ples města Děčín – odbor školství a kultury informoval členy komise
o přípravách zahajovacího plesu, který statutární město Děčín organizuje již třetím
rokem. Ples se uskuteční ve SD Střelnice dne 10.1.2014.
5. Příprava rozpočtu na kulturní činnost v roce 2014 – odbor školství a kultury
zpracoval návrh rozpočtu na rok 2014. Kulturní komise doporučuje v rozpočtu přímo
jmenovitě vyčlenit finanční prostředky na podporu Děčínského pěveckého sboru
a Děčínského symfonického orchestru.
6. Smlouva o spolupráci a partnerství při řešení výzkumného projektu mezi
Sociologickým ústavem AV ČR a statutárním městem Děčín: „Sociální a
institucionální podmíněnost rozvoje kultury a uchování kulturního dědictví
v regionálním prostředí a její využití v efektivnější organizaci kulturních aktivit
regionu“. Odbor školství a kultury bude předkládat smlouvu k rozhodnutí radě města
dne 5.11.2013.
Předmětem této smlouvy je dohoda smluvních stran o zajištění podmínek spolupráce
při akčním výzkumu místních aktérů rozvoje kultury v Děčíně, který je součástí III.
etapy tohoto projektu, a využití jeho výsledků. Tato spolupráce je zaměřena na
naplnění dílčího cíle Projektu, kterým je vytvoření a testování metodiky pro
efektivnější činnost místních orgánů veřejné správy v oblasti organizace, koordinace a
podpory kulturních aktivit a uchování kulturního dědictví v regionu a jejich využití v
cestovním ruchu.
7. Vánoční Děčín – Rozsvícení vánočního stromu ve dnech 30.11. – 1.12.2013.
Vánoční strom na Masarykově nám. bude slavnostně rozsvícen 1.12. 2013 v 17,00
hodin. Závěr: kulturní komise doporučuje všechny vánoční stromy v Děčíně rozsvítit
dne 1.12.2013 v 17,00 hodin.
Další jednání kulturní komise se uskuteční dne 4.12.2013 od 15,00.

Zapsala : Bc. Lenka Holavová, v.r.
Mgr. Hana Cermonová, v.r.

