Statutární město Děčín

Zápis
z 26. jednání komise kulturní, konané dne 25. 10. 2017
Přítomni:
František Drahoňovský, Jindřich Smolík, Mgr. Lenka Holubcová, Mgr. Jana Štrbová,
MgA. Dmitrij Pljonkin, Ludmila Panenková, Ing. Iveta Krupičková, MgA. Jiří Trnka,
Mgr. Martin Pošta
Omluveni: David Pešťák
Hosté: Mgr. Hana Cermonová, Dagmar Toncarová, Antonín Moravec, Petr Kácha,
Jiří Skřivánek
Program:
1. Záměr zapojení města Děčína do projektu Města Otakarova
Na město Děčín se obrátil spolek „MĚSTA OTAKAROVA“ se žádostí o projednání
Memoranda ze setkání karlovských měst a potvrzení zájmu o budoucí spolupráci
měst při realizaci aktivit spolku Města Otakarova. Dle webových stránek
www.mestaotakarova.cz je cílem spolku podpora historické paměti spojené
s osobností českého krále Přemysla Otakara II., rodu Přemyslovců a jimi založených
měst. Spolek je zaměřen na vytváření materiálních, organizačních, programových
aktivit a kulturních akcí propagujících jeho cíl. Je otevřen dalším členům, kteří mohou
aktivně přispět k dosažení cílů společnosti. V březnu letošního roku se v Českých
Budějovicích uskutečnilo setkání zástupců karlovských a přemyslovských měst. Na
setkání byla pozvána všechna královská města založená během vlády Přemysla
Otakara II. Na této akci bylo přijato zmíněné Memorandum. Pokud by se město
připojilo k memorandu, pak se předpokládá zapojení do společných aktivit spolku, a
to v oblasti vzdělávání k historii, dále v cestovním ruchu, vzájemné kulturní výměně,
pořádání společných výstav atd.
Závěr: komise kulturní doporučuje radě města schválit spolupráci statutárního
města Děčín se spolkem Města Otakarova v rámci přijatého memoranda.
2. Tyršův Děčín 2017
Proběhlo zhodnocení celé akce, program byl sestaven a proběhl bez větších
problémů. Největším handicapem akce je její termín konání, kdy v Děčíně a jeho
okolí probíhají další již zavedené a oblíbené akce – Zahrádkářská a zemědělská
výstava Libverda, Zahrada Čech, Vinobraní Litoměřice a v Jílovém u Děčína loučení
s létem.
Hodnocení akce se zúčastnila za Sokolskou župu Severočeská - Novákova paní
Dagmar Toncarová a za spoluorganizátora kulturních vystoupení pan Antonín
Moravec.
Závěr: akce je výborný nápad, který má do budoucna velký potenciál. Jedná se
o spojení kultury a sportu. Hlavním úkolem je zlepšit koordinaci celé akce,
ujasnění kdo bude akci organizovat. Komise navrhuje jednodenní akci –
v neděli. Dopoledne pietní akt a průvod Sokolů, odpoledne sportovní a kulturní
vyžití na Smetanově nábř. a na Mariánské louce.

3. Žádost o dotaci – Kultura pro Děčín, z. s.
Město Děčín obdrželo žádost Kultury pro Děčín, z. s., o poskytnutí dotace na akci
„Koncert dětského pěveckého sboru Pomněnky při zasedání Rady Evropy ve
Štrasburku 17. - 19. 10. 2017“.
Česká republika předsedá od května do listopadu 2017 Výboru ministrů Rady Evropy.
Předsedající země mimo jiné zajišťuje i doprovodný kulturní program, kterým se ve
Štrasburku prezentuje.
Spolek Kultura pro Děčín, z. s. zajistil doprovodný kulturní program dětským
pěveckým sborem Pomněnky z Děčína.
Požadované finanční prostředky ve výši 30.000,00 Kč budou použity na částečnou
úhradu nákladů s dopravou, ubytováním a stravováním účinkujících dětí.
Závěr: komise kulturní doporučuje radě města rozhodnout o poskytnutí dotace
ve výši 30.000,00 Kč.
4. RogaloDC 2017 - zhodnocení 2. ročníku.
Na jednání komise kulturní se dostavil pan Antonín Moravec hlavní organizátor
projektu RogaloDC. Projekt letos probíhal i v Děčíně již podruhé. Pan Moravec
zhodnotil průběh celého projektu. Na Smetanově nábřeží se během celého léta – 18
nedělí, vystřídalo 54 účinkujících. Z příspěvku města Děčín byly hrazeny honoráře
umělců, poplatky OSA a zvukař.
Závěr: komise poděkovala panu Moravcovi za úžasný projekt, který přivezl do
Děčína a doporučuje v tomto projektu pokračovat i v roce 2018.
Další jednání komise kulturní se uskuteční ve středu 29. 11. 2017 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.

