Statutární město Děčín

Zápis
z 27. jednání komise kulturní, konané dne 29. 11. 2017
Přítomni:
František Drahoňovský, Jindřich Smolík, Mgr. Lenka Holubcová, MgA. Dmitrij Pljonkin,
Ludmila Panenková, Ing. Iveta Krupičková, MgA. Jiří Trnka, Mgr. Martin Pošta, David Pešťák
Omluveni: Mgr. Jana Štrbová
Hosté: Mgr. Hana Cermonová
Program:
1. Tyršův Děčín 2017
Proběhlo jednání mezi Sokolskou župou Severočeská - Novákova, Domem dětí a
mládeže, spolkem Kultura pro Děčín a odborem školství a kultury. Bylo dohodnuto,
že Tyršův Děčín 2018 proběhne v neděli dne 16. 9. 2018. Sokolové zajistí program
v rámci pietního aktu, průvodu na zámek, DDM zajistí sportovní program na
Mariánské louce a osloví ke spolupráci opět ZŠ Dr. M. Tyrše, spolek Kultura pro
Děčín zajistí kulturní program na Smetanově nábř., bude vytvořen rozpočet celé akce
a finanční prostředky budou rozděleny mezi jednotlivé aktéry. Statutární město Děčín
zajistí opět propagaci akce, dále zábory veřejného prostranství, elektřinu a úklid.
Závěr: Komise kulturní souhlasí s tímto scénářem organizace celé akce a doporučuje
předložit radě města na vědomí přípravu této akce na rok 2018.
2. Kinematograf bratří Čadíků
Komise kulturní projednala podnět od nájemce Pastýřské stěny ohledně letní akce
v Děčíně – Kinematograf bratří Čadíků a tím zatraktivnit pro občany Pastýřskou
stěnu.
Závěr: statutární město Děčín pro své občany a návštěvníky připravuje letní kino
opět na zámku Děčín v termínu od 4. 7. do 5. 8. 2018, které je velice oblíbené.
Nájemci Pastýřské stěny doporučují, pokud bude chtít kinematograf organizovat,
požádat si o finanční příspěvek v rámci dotačního programu statutárního města
Děčín na kulturní činnost v roce 2018. Dále upozorňují na problém s možným
rušením nočního klidu při promítání po 22,00 hodině.
3. Informace: dne 2. a 3. 12. 2017 proběhne první adventní víkend – Slavnostní
rozsvícení vánočního stromu na Masarykově nám., další víkend 9. – 10. 12 – trhy
v Oblastním muzeu Děčín a v parku „Na Skřivance“, 17. 12. 2017 vánoční trhy na
Zámku Děčín.
Na rok 2018 se opět připravuje dřevosochání.
Další jednání komise kulturní se uskuteční ve středu 20. 12. 2017 od 15,00 hodin.
Zapsal: Bc. Lenka Holavová, v. r.
František Drahoňovský, v. r.

