statutární město Děčín
Zápis z jednání kulturní komise dne 17.10. 2012
Přítomni : Mgr. Hana Cermonová, Ludmila Panenková, Ing. Helena Mrázková, Martin Pošta,
Ing. Valdemar Grešík, MgA. Jiří Trnka, Mgr. Jan Trojan, Ing. Iveta Krupičková, Helena
Pelantová, Mgr. Jana Štrbová
Omluveni : Miroslava Vostruhová
1. Zhodnocení kulturních akcí v Děčíně :
Letní kino – pan MgA. Jiří Trnka informoval kulturní komisi o velmi úspěšné akci na
zámku v Děčíně, kde ve dnech 1.8. – 5.8.2012 proběhlo promítání letního kina.
Předsedkyně komise paní Mgr. Hana Cermonová poděkovala všem organizátorům za
výborné zajištění této akce. Pan MgA. Jiří Trnka poděkoval vedení Zámku Děčín, p.o.
za skvělou spolupráci.
Dále byla kulturní komise informována o tom, že dle statistiky se Kino Sněžník
v měsíci červnu – září 2012 umístilo na prvním místě v ČR v návštěvnosti na jedno
představení.
Mezinárodní hudební festival Lípa Musica – koncert na zámku, podpořen
statutárním městem Děčín – velmi úspěšná akce
2. Rozsvícení vánočního stromu – termín 1.12 – 2.12.2012, trhy na Masarykově nám.
včetně kulturního programu. Celou kulturní akci připravuje statutární město Děčín,
v sobotu vystoupí Marek Ztracený s kapelou a v neděli Poutníci.
3. Socha Dr. Miroslava Tyrše – kulturní komise projednala žádost Základní školy Dr.
M. Tyrše Děčín II o povolení umístění informační tabulky na podstavec sochy s tím,
že škola převzala záštitu nad sochou. Závěr : Kulturní komise doporučuje radě města
schválit umístění informační tabulky na podstavec sochy.
4. Kaple Nejsvětější Trojice v Nebočadech - Kaple je situována na návsi obce, pochází
z 18. století. Jedná se o drobnou stavbu. Obecně platí, že církevní objekty patří k
nejvýznamějším památkám v obci, což platí i o kapli Nejsvětější Trojice. Dochované
historické konstrukce, detaily a prvky zvyšují díky vysokému stupni dochování
tradičního materiálu památkovou, architektonickou i estetickou hodnotu objektu.
Stavba samotná je tak hmotným pramenem s vysokou výpovědní hodnotou o
dobovém stavitelství.
10.6.2010 - Stavební úřad Děčín vyzval vlastníka k místnínu šetření - ohledání věci na
základě podnětu Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem k nápravě stavu
objektu. V roce 2011 byl vypracován projekt na opravu kulturní památky, kde se
řeší odvlhčení celého objektu, přípojka dešťové kanalizace, přípojka a doplnění
veřejného osvětlení, úprava bezprostředního okolí stavby - vytvoření ostrůvku s
chodníkem a trávníkem.
V letošním roce budou zahájeny udržovací práce – obkopání kaple, provedení
ochranné hydroizolace, zasypání štěrkodrtí a provedení betonové obruby, tak aby byla
kaple chráněna před povrchovými vodami.
Závěr : kulturní komise doporučuje vyčlenit v rozpočtu statutárního města Děčín na
rok 2013 finanční prostředky na záchranu kulturní památky – I. etapa.

5. socha sv. Jana Evangelisty – poslední ze čtyř soch z Křížové ul. v Děčíně I, která
ještě není přemístěna na nové místo. V současné době je socha stále v ateliéru
restaurátora. Socha by měla být v roce 2013 umístěna do Křešic, kde bylo její
původní místo. O přemístění sochy bude rozhodovat rada města.
Závěr : kulturní komise doporučuje radě města souhlasit s umístěním sochy sv. Jana
Evangelisty ke kapličce do Křešic.
6. VIII. mezinárodní amatérský divadelní festival „Avantgarda a tradice“ v St.
Petersburgu. Paní Ludmila Panenková v St. Petersburgu vystoupila s inscenací
„Amalia dýchá zhluboka“. Představení zde viděli členové rumunského souboru Ludic
a pozvali Divadelní spolek Karla Čapka na V. mezinárodní amatérský divadelní
festival „Ludic theatre days“ do Rumunska.

Další jednání kulturní komise se uskuteční dne
místnosti primátora.

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

14.11.2012 od 15,00 hodin v zasedací

