Statutární město Děčín

Zápis
z 10. jednání komise kulturní, konané dne 24. 2. 2016
Přítomni:
František Drahoňovský, Jindřich Smolík, Ing. Iveta Krupičková, MgA. Jiří Trnka, Mgr. Lenka
Holubcová, Ludmila Panenková, MgA. Dmitrij Pljonkin, David Pešťák
Omluveni: Mgr. Martin Pošta, Mgr. Jana Štrbová

Program:
1. Komise byla informována o rozhodnutí rady města poskytnout dar ve výši 10 000,Kč na kulturní, společenské, vzdělávací a resocializační aktivity, které se budou konat
v místním Vzdělávacím a výcvikovém centru protidrogové prevence v roce 2016
v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice.
2. Městské slavnosti Děčín 2016 – komise obdržela program slavností a byla
informována a přípravě a organizaci.
3. Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice, Děčín, Bad Schandau – komise byla
informována o přípravách festivalu, který se v Děčíně uskuteční dne 17. 6. 2016. Měl
by zde vystoupit i Dechový kvintet Ústřední hudby Armády ČR.
4. Komise byla informována o usnesení Vlády ČR ke Koncepci účinnější péče o tradiční
lidovou kulturu v ČR na období 2016 – 2020, kde doporučuje obcím se s koncepcí
seznámit a využít ji při zpracování vlastních dokumentů a naplňování vlastních
záměrů v péči o tradiční lidovou kulturu.
5. Předseda komise informoval o pokračování projektu ROGALO DC. Projekt bude
realizován od 5. 6. 2016 do 2. 10. 2016.
6. Busking. Na zastupitelstvu města dne 18. 2. 2016 zazněl v podání pana Tomáše
Brčáka návrh na provozování buskingu v Děčíně. Což je provozování jakékoliv
umělecké pouliční produkce spojené s dobrovolnou odměnou kolemjdoucích - hraní
na ulici.
Závěr: busking je skvělá myšlenka, jak oživit venkovní prostor, kterou by bylo dobré
dále rozvíjet. Komise doporučuje se touto formou kulturní činnosti nadále zabývat.
Předseda komise se spojí s panem Brčákem k dalšímu jednání.
Další jednání kulturní komise se uskuteční ve středu 23. 3. 2016 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.

