Statutární město Děčín

Zápis
z jednání komise kulturní, konané dne 22.04.2021 od 14:00 hodin v malé zasedací
místnosti Magistrátu města Děčín, budova B1

Přítomni: Ing. Miroslava Poskočilová, Mgr. Radek Fridrich, MgA. Dmitrij Pljonkin, MgA. Jiří
Antonín Trnka, Jakub Bureš
Omluveni: Bc. Světluše Hochwalderová, Prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D.
Hosté: Mgr. Romana Silvarová, Markéta Lakomá, Mgr. Martin Pošta, Ondřej Kobza, Bc. Martin
Hroch

Program:
1. Poskytnutí informací a vyjádření komise kulturní k zabudování tzv. Poesiomatu
v Děčíně
Předsedkyně komise dala hlasovat o souhlasu s účastí p. Kobzy na jednání komise kulturní
- hlasování: 5x PRO.
Pan Ondřej Kobza představil komisi kulturní projekt s názvem Poesiomat – jedná se o
kovové roury, na kterých po zmáčknutí knoflíku zazní jedna z dvaceti básní vybraných na
míru místu, kde jsou umístěny. Ideálem je, aby zněly přímo básně, které načetli samotní
básníci. Poesiomaty můžeme najít např. na náměstí Míru, v Olomouci, Opavě, New Yorku,
Berlíně, Bruselu a Sofii.
Závěr: Komise kulturní doporučuje zapojit projekt Poesiomat do participativního rozpočtu
statutárního města Děčín pro rok 2022 a zároveň doporučuje komunikaci s p. Ondřejem
Kobzou v souvislosti s dalšími jeho projekty prostřednictvím OŠK. Hlasování: 5x PRO.
2. Projednání propagace kulturních aktivit v Děčíně
Členové komise kulturní prodiskutovali se zástupci MM Děčín z oddělení vnějších vztahů
a MTC možnost zlepšení spolupráce na propagaci kulturních institucí a spolků ve
Zpravodaji a na sociálních sítích.
Závěr: Komise kulturní a zástupci MM Děčín se dohodli na zlepšení spolupráce na
propagaci kulturních institucí a spolků. Hlasování: 5x PRO.

3. Projednání individuálních žádostí o dotace
• ARTCZECH.COM o.s. zastoupený MgA. Dmitrijem Pljonkinem si podal žádost o
individuální dotaci na uskutečnění projektu: Nová sbírka básní a ilustrací
„Slunovrat“. Cílem projektu je podpora regionálních začínajících autorů a podpora
poezie z Děčína. Požadovaná výše dotace je 20.000,00 Kč.
Závěr: Komise kulturní doporučuje podpořit tento projekt částkou 20.000,00 Kč. Hlasování: 4x
PRO, 1x zdržel se.
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•

Mgr. Radek Fridrich si podal žádost o individuální dotaci na uskutečnění projektu:
Radek Fridrich – básnická kniha Zjevení. Cílem projektu je vydání zajímavé knihy,
která v sobě zahrnuje jak složku básnickou, tak složku výtvarnou. Požadovaná
výše dotace je 20.000,00 Kč.

Závěr: Komise kulturní doporučuje podpořit tento projekt částkou 20.000,00 Kč. Hlasování: 4x
PRO, 1x zdržel se.
•

Severočeská filharmonie Teplice zastoupená ředitelem Mgr. Romanem Dietzem si
podala žádost o individuální dotaci na uskutečnění projektu: Koncert v rámci 56.
ročníku Hudebního festivalu L. van Beethovena 2021. Cílem projektu je umožnit
posluchačům i přes nepříznivou situaci zhlédnutí koncertu. Všechny nahrávky bude
moci město Děčín využít i pro své propagační účely neomezeně. Požadovaná výše
dotace je 20.000,00 Kč.

Závěr: Komise kulturní doporučuje podpořit tento projekt částkou 20.000,00 Kč. Hlasování 5x
PRO.
•

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín –
Libverda, p. o. zastoupená ředitelem Ing. Liborem Kuntem, Ph.D. podala žádost o
individuální dotaci na uskutečnění projektu: Mistrovství floristů ČR – Děčínská
kotva, 50. ročník soutěže. Cílem projektu je organizovat nejvýznamnější floristickou
soutěž v ČR a prezentovat obor úzce spjatý se zahradnictvím a prezentovat město
Děčín a celý Ústecký kraj. Požadovaná výše dotace je 170.000,00 Kč.
Finanční prostředky na poskytnutí dotace jsou zahrnuty v rozpočtu Městských
slavností Děčín 2021 a v případě schválení budou vyplaceny z kapitoly odboru
školství a kultury.

Závěr: Komise kulturní doporučuje žádost odložit, projednat jednotlivé položky rozpočtu a poté
předložit ke schválení znovu. Hlasování: 5x PRO.
4. Projednání stávající vyhlášky buskingu v Děčíně
Člen komise p. Jakub Bureš předložil kulturní komisi návrh na úpravu stávající obecně
závazné vyhlášky č. 4/2016, o omezení potulného pouličního umění. Úprava vyhlášky by
se týkala rozšíření vymezených veřejných prostranství, které jsou přílohou obecně
závazné vyhlášky č. 4/2016.
Závěr: Komise kulturní navrhuje změny v obecně závazné vyhlášce č. 4/2016, o omezení
potulného pouličního umění následovně: rozšíření vymezených veřejných prostranství o:
−
−
−
−

Mariánskou louku
Křížovou ulici
Oba břehy Labe
Dlouhou jízdu

Hlasování: 4x PRO, 1x zdržel se.
5. Vyjádření komise kulturní k obnově Pohádkové kašny na Masarykově náměstí
Členové komise projednali návrhy na obnovu Pohádkové kašny na Masarykově náměstí.
Kašna byla postavena roku 1907 podle návrhu architektka R. Weyra na místě bývalé
Thunské hrobky. Jedná se o profesionálně a kvalitně provedenou kašnu, reprezentující
vrchol secesního myšlení. Na vrcholu kašny stávalo do 2. světové války bronzové sousoší.
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V roce 1940 ale Němci sochy rekvírovali a od té doby je kašna bez nich. V současné době
je kašna ve velmi špatném stavu. Je nutné, aby obnova kašny byla rozfázována do tří etap:
−
−
−

I. etapa – stavební úpravy a udržovací práce
II. etapa – restaurátorské práce
III. etapa – Návrat soch

návrat soch na hlavní děčínskou kašnu není běžnou opravou památky a u doplnění
výzdoby kašny se lze vydat více směry:
−
−
−

návratem bronzových replik původních soch
návratem replik původních soch z libovolného materiálu
volnou tvorbou

Závěr: v případě, že se bude replika kašny v podobě bronzových soch hradit z dotačního
programu, jehož podmínkou bude vytvoření přesných replik, komise doporučuje repliku
bronzových soch. V případě, že se bude z dotačního programu hradit otevřená soutěž,
komise preferuje otevřenou soutěž s volnou tvorbou. Pokud se obnova kašny nebude
hradit z dotačního programu, komise kulturní doporučuje otevřenou soutěž s volnou
tvorbou. Hlasování: 5x PRO.
6. Mimořádný bod programu – projednání spolupráce MM Děčín a Oblastního
muzea Děčín
Mgr. Martin Pošta, náměstek primátora pro školství, kulturu a sport předložil komisi kulturní
návrh Oblastního muzea Děčín o uzavření smluvního vztahu, který by pravidelně hradil
alespoň část nákladů na děčínské vlastivědné zprávy, které jsou vydávány 2x ročně. Cena
publikace je 50 Kč/ks a počet stran je 72. Z každého výstupu spolupráce by město dostalo
40 ks publikací, pro své organizace (knihovna, školy) i pro reprezentaci či představitele
města. Smlouva o spolupráci by byla uzavírána vždy na dané volební období. Požadavek
je 40.000,00 Kč ročně.
Závěr: Komise kulturní doporučuje uzavřít smluvní vztah, který by pravidelně hradil
alespoň část nákladů na Děčínské vlastivědné zprávy. Hlasování: 4x PRO, 1x PROTI.

7. Různé
Předsedkyně komise navrhla termín příští komise na 20.05.2021.
Závěr: hlasování 5x PRO.
Předsedkyně komise navrhla přesunout neprojednaný bod programu „úprava dotačního
programu“ na květnové jednání komise.
Závěr: hlasování 5x PRO.

Zapsala: Petra Bláhová

Ing. Miroslava Poskočilová v. r.

Dne: 23.04.2021

předsedkyně kulturní komise
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