Statutární město Děčín

Zápis
z 5. jednání komise kulturní, konané dne 16. 9. 2015
Přítomni:
František Drahoňovský, Ing. Iveta Krupičková, Mgr. Martin Pošta, Mgr. Lenka Holubcová,
Ludmila Panenková, MgA. Dmitrij Pljonkin, David Pešťák, Jindřich Smolík, Mgr. Jana Štrbová
Omluveni: MgA. Jiří Trnka
Hosté: Mgr. Hana Cermonová, I. náměstkyně primátorky
Program:
1. Kulturní komise projednala žádost paní Brigity Vanické o sponzorství na vánoční
koncert country – bluegrassových kapel v motorkářském klubu Black Shadows
v Děčíně.
Závěr: komise nedoporučuje poskytnout dotaci. Pro rok 2015 je schválený rozpočet
určený na podporu kulturních aktivit již zcela vyčerpán. Paní Vanická má možnost
podat řádnou žádost o dotaci ve vyhlášeném dotačním titulu na rok 2016.
2. Kulturní komise projednala žádost pana Kocourka o finanční podporu na realizaci
druhého kříže - pomníku Děčínských měšťanů na Mariánské louce. Jedná se o
částku 200 tis. Kč.
Závěr: komise nedoporučuje podpořit realizaci dalšího kříže jako pomníku.
Zdůvodnění:
 pietní kříž se nehodí na sezení v parku pro nevhodně zvolený materiál (kov),
 park je určen pro využití na volnočasové aktivity obyvatel, k jejich odpočinku a
kulturním a sportovním akcím a je velmi pravděpodobné, že dojde
k nepochopení smyslu instalace dalšího pomníku ze strany návštěvníků
parku,
 informace o pohřebišti děčínských měšťanů je již v parku zveřejněna na
informativní tabulce,
 vysoká cena za dílo – 200 tis. Kč,
 ostatky děčínských měšťanů jsou uloženy na hřbitově Folknáře. Pohřbením
ostatků (archeologických nálezů) a vybudováním pietního místa se statutární
město Děčín zachovalo v této situaci velmi nadstandardně, většinou tyto
nálezy končí v depozitáři muzeí,
 zadaná veřejná soutěž byla dokončena a dílo instalováno na Folknářích,
 pietní místo na Folknářích je pro tyto účely velmi vhodně zvolené a tudíž není
nutné duplicitně instalovat druhé pietní místo.
3. Vánoční Děčín - slavnostní rozsvícení vánočního stromu 2015 – termín 28. 11. – 29.
11. 2015 - vánoční trhy. Kulturní komise předložila návrh děčínských kapel, které by
mohly účinkovat v rámci vánočního programu na Masarykově nám. v Děčíně.
4. Cena statutárního města Děčín. Komise byla informována o termínu podávání
nominací na udělení ceny za rok 2015 a byla požádána o předložení svých návrh
v termínu do 30. 9. 2015. Cena statutárního města Děčín je především morálním
oceněním udělovaným za zvláště vynikající zásluhy o rozvoj města Děčín nebo jeho
propagaci v České republice nebo v zahraničí, nebo za významnou činnost nebo dílo
v různých oblastech veřejného života, přinášející prospěch zejména občanům města

Děčín nebo samotnému městu Děčín, nebo mající i celospolečenský význam.
5. Předseda komise představil projekt Malá Paříž, Malý Hamburk
Jedná so o projekt, který běží v Teplicích a Ústí nad Labem. Město Děčín by se do
projektu mohlo zapojit v příštím roce. Projekt se snaží oživit veřejný prostor. Nejedná
se o jednorázový projekt, ale o celosezónní (letní) možnost obyvatel navštěvovat
v příjemném prostředí kulturní akce. Projekt slouží též k setkávání obyvatel města, ve
kterých následně vzbuzuje hrdost na své město a pocit, že se mohou pochlubit
něčím, co jinde nemají. Projekt naplňuje jeden z cílů strategického dokumentu
Kulturní plán města Děčín 2014 – 2020. V úvahu připadá prostor rogala na
Smetanově nábř. a jižní zahrady na zámku.
Závěr: předseda kulturní komise vyvolá jednání s organizátorem akcí v Teplicích a
Ústí nad Labem panem Moravcem, panem Hroudou a I. náměstkyní primátorky.

Další jednání kulturní komise se uskuteční ve středu 14. 10. 2015 od 15,00 hodin
v zasedací místnosti OSÚ, budova B1 Magistrátu města Děčín, 28. Října, Děčín I, vchod
z odboru školství a kultury.
Zapsal: Bc. Lenka Holavová, v. r.
František Drahoňovský, v. r.

