Statutární město Děčín

Zápis
17. jednání komise kulturní, konané dne 23. 11. 2016
Přítomni:
František Drahoňovský, MgA. Dmitrij Pljonkin, Ing. Iveta Krupičková, Mgr. Lenka Holubcová,
Ludmila Panenková, Mgr. Martin Pošta, Jindřich Smolík, David Pešťák
Omluveni:
MgA. Jiří Trnka, Mgr. Jana Štrbová
Hosté:
Antonín Moravec, Mgr. Hana Cermonová, Mgr. Iva Bajerová
Program:
1. RogaloDC
Na jednání komise kulturní se dostavil pan Antonín Moravec hlavní organizátor
projektu RogaloDC. Projekt letos poprvé probíhal i v Děčíně. 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 2017.
2. Městské slavnosti Děčín 2017
Komise kulturní projednala návrh termínů akcí v rámci Městských slavností Děčín
2017 a doporučuje radě města předložený program schválit s tím, že bude
zachován stávající prostor pro Hudební festival Labe. S rozšířením Hudebního
festivalu Labe na Mariánskou louku /kulturní památku/ nesouhlasí.
12. 5. 2017 – koncert, průvod, ohňostroj
13. 5. 2017 – Hudební festival Labe, Adrenalin challenge, Sochaři Děčínu
14. 5. 2017 – Adrenalin challenge, Sochaři Děčínu
20. 5. 2017 – Historické trhy na zámku, Mladé Labe, Labský streetballový pohár
21. 5. 2017 – Historické trhy na zámku, Den nejen pro seniory
27. 5. 2017 – Festival pouličního divadla
28. 5. 2017 – Den plný her
3. Noční klid.
Od 1. 10. 2016 nabyla účinnost novela zákona o přestupcích týkající se mimo jiné
rozhodování o výjimkách v nočním klidu. Obec může obecně závaznou vyhláškou
stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo
rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.
Komise kulturní projednala žádost Děčínské sportovní, p. o., která každoročně
v rámci slavností organizuje Hudební festival Labe o změnu nočního klidu
v návaznosti na celé městské slavnosti.
Závěr: komise kulturní doporučuje radě města v OZV č. 1/2012 o ochraně
nočního klidu a regulaci hlučných činností stanovit akce, při nichž bude doba
nočního klidu vymezena dobou kratší. Vytipované akce jsou Městské slavnosti

Děčín, Mezinárodní hudební festival – soutěž big bandů, Festival spojených
světů – Kramle, Letní kino, Jedeš fest, Literární Zarefest.

Další jednání kulturní komise se uskuteční ve středu 14. 12. 2016 od 15,00 hodin. Místo
jednání bude ještě členům komise upřesněno.
Zapsal: Bc. Lenka Holavová, v. r.
František Drahoňovský, v. r.

