Statutární město Děčín

Zápis
z 25. jednání komise kulturní, konané dne 20. 9. 2017
Přítomni:
František Drahoňovský, Jindřich Smolík, Mgr. Lenka Holubcová, Mgr. Jana Štrbová,
MgA. Dmitrij Pljonkin, Ludmila Panenková, Ing. Iveta Krupičková
Omluveni: MgA. Jiří Trnka, David Pešťák
Nepřítomni: Mgr. Martin Pošta
Hosté: Mgr. Hana Cermonová
Program:
1. Cena statutárního města Děčín 2017
Statutární město Děčín do 30. 9. 2017 přijímá návrhy na udělení ceny statutárního
města Děčín za rok 2017. Cena statutárního města Děčín je především morálním
oceněním udělovaným za zvláštně vynikající zásluhy o rozvoj města Děčín nebo jeho
propagaci v České republice nebo v zahraničí, nebo za významnou činnost nebo dílo
v různých oblastech veřejného života, přinášející prospěch zejména občanům města
Děčín nebo samotnému městu Děčín, nebo mající i celospolečenský význam. Cenu
lze udělit fyzickým nebo právnickým osobám, institucím, kolektivům či jiným
subjektům. Cena nemůže být udělena in memoriam.
Závěr: komise byla požádána o možné nominace osobností Děčína na udělení ceny
v daném termínu.
2. Vánoce 2017
Komise kulturní byla informována o průběhu příprav kulturní akce Slavnostní
rozsvícení vánočního stromu 2017. Akce bude opět na Masarykově nám. v termínu
prvního adventního víkendu – 2. 12. a 3. 12. 2017.
3. Tyršův Děčín 2017
Proběhlo zhodnocení celé akce, program byl sestaven a proběhl bez větších
problémů. Největším handicapem akce je její termín konání, kdy v Děčíně a jeho
okolí probíhají další již zavedené a oblíbené akce – Zahrádkářská a zemědělská
výstava Libverda, Zahrada Čech, Vinobraní Litoměřice a v Jílovém u Děčína loučení
s létem.
Závěr: předseda komise bude organizační štáb Tyršova Děčína informovat o
závěrech komise kulturní k programu a organizaci celé akce.
4. Pěvecký sbor z Kolumbie v Děčíně
Komise byla informována, že ve dnech 7.10 - 16. 10. 2017 navštíví naše město
a Gymnázium Děčín Pěvecký sbor SUASI z města Chia v Kolumbii. Zpěváci a
zpěvačky vystoupí v Karlových Varech, Praze, Žalhosticích, Povrlech. Pro děčínské
publikum zazpívají 10. 10. 2017 v 18.00 hod. na děčínském zámku. Spolu s nimi
vystoupí Dívčí pěvecký sbor Gymnázia Děčín a Děčínský pěvecký sbor.
Další jednání komise kulturní se uskuteční ve středu 25. 10. 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.

