Statutární město Děčín

Zápis
z 22. jednání komise kulturní, konané dne 26. 4. 2017
Přítomni:
František Drahoňovský, Jindřich Smolík, Mgr. Lenka Holubcová, Ludmila Panenková,
Mgr. Jana Štrbová, MgA. Dmitrij Pljonkin, Ing. Iveta Krupičková
Omluveni: MgA. Jiří Trnka, David Pešťák, Mgr. Martin Pošta, Ludmila Panenková
Hosté: Mgr. Hana Cermonová
Program:
1. Tyršův Děčín 2017
Jedná se o kulturní, společenský a hlavně sportovní víkend v měsíci září 2017 (16. –
17. 9. 2017). Akce jsou plánované na zámek Děčín, do podzámčí, na Smetanovo
nábř., do Křížové ulice, do Kempu Děčín atd. Jedná se o projekt v rámci naplňování
Kulturního plánu města Děčín a Strategie 2014 – 2020.
Předseda komise kulturní informoval členy komise o postupu prací a o spolupráci
s panem Moravcem na této akci.
2. Kostel Povýšení sv. Kříže – umístění zvonkohry
Na radu města se obrátil pan Jan Záhora, regenschori ŘK Farnosti Děčín s námětem
do roku 2021 umístit do druhé zvonice kostela Povýšení sv. Kříže zvonkohru. Jedná
se o rok, kdy bude výročí stavby kostela 330 let.
Závěr: je to velice zajímavý záměr, ale kostel potřebuje jiné potřebné zásahy – např.
dokončit restaurování, výmalba, ošetření proti dřevokaznému hmyzu, ošetření soch
v průčelí kostela atd.
3. Tvorba zásobníku Akčního plánu 2018 – Strategie města
Byly projednány projekty a akce, které budou zahrnuty za pracovní skupinu
Atraktivní město pro život do zásobníku AP 2018 v návaznosti i na Kulturní plán
města Děčín:
• navýšení dotačního řízení odboru školství a kultury na podporu aktivit v oblasti
kultury na rok 2018
• Městské slavnosti Děčín 2018
• Mezinárodní hudební festival 19. ročník Česká Kamenice, Děčín, Bad
Schandau a Pirna
• ostatní kulturní činnost - technické a organizační zabezpečení významných
kulturních akcí: zahajovací ples, pietní akt k 73. výročí konce 2. světové války,
pálení čarodějnic, dětské dny, mikulášské besídky, cena města, Vánoční
Děčín, vedení městské kroniky, dotace nájemci SD Střelnice,
Vstupenkadecin.cz.
• PD a příprava projektu "Vznik filmové a divadelní školy"
• prezentace města prostřednictvím významných osobností Děčína – analýza
• podpora dětí a mládeže ze sociálně slabého a nepodnětného prostředí
• návštěvnické prohlídkové trasy s nabídkou průvodcovské služby - příprava
pilotního projektu
• podpora a rozvoj sborového zpěvu
• vybudování tradice vánočních trhů na vysoké úrovni

4. SD Střelnice a ozvučení sálu
Komise kulturní projednala situaci s ozvučením velkého sálu ve společenském domě
Střelnice.
Závěr: Komise kulturní doporučuje vylepšit akustiku velkého sálu.
Další jednání komise kulturní se uskuteční ve středu 31. 5. 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.

