
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

Kulturní komise 

konané dne 9.12.2013 od 16:00 v zasedací místnosti ( ul. Pekařská ) MěÚ Litoměřice  

 

Přítomni: 

• MUDr. Pavel Kejř 
• Helena Lexová 
• Václav Dycka 
• Stanislav Hylán 
 

Omluveni: 

• Ing. Andrea Křížová 
• Luděk Veselý 
• Ing. Věra Kmoníčková 

 
Nepřítomni:   

 
• Ph.Dr. Jan Štíbr 
• Svatopluk Horváth 
• Mgr. Ing. Jana Štefaniková 
• Pavel Filandr 
• Petr Košárek 
• Jan Novák 

 
 
 

Jednání řídil: MUDr. Pavel Kejř 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

 

Program: 

1. Schválení kritérií pro přidělování dotací – program podpory v oblasti KULTURY 

2. Ostatní                                                       

 
 

Konec jednání: 16:55 hodin 

Termín příštího jednání:  bude upřesněn později, dle naléhavosti  

Zapsal(a): Dagmar Zelená 

 

Předseda komise přivítal přítomné a i přes menší počet účastníků  zahájil zasedání. V úvodu vyzval členy 
k vznesení podnětů týkajících se kritérií pro přiznání dotací v programu podpory v oblasti KULTURY. 

 

 

 

 



 

1. Schválení kritérií pro p řidělování dotací – program podpory v oblasti KULTURY 
Členové komise se po společném projednávání dohodli, že kritéria budou ponechána ve stejném znění jako 
v roce 2013. 
Nepřítomní členové byli e-mailem s těmito kritériemi seznámeni a souhlas písemně i tel. byl ke dni 
13.12.2013 potvrzen celkem  třemi členy. 
 
Komise kultury doporu čuje RM schválení kritérií pro p řidělování dotací v programu podpory v oblasti 
KULTURY ve stejném zn ění jako v roce 2013.  
 

2. Ostatní 

Dne 10.11.2013 se v Domě kultury v Litoměřicích konalo Mistrovství mažoretkových formací. V kulturním 
domě bylo přes 320 mažoretek a pro diváky to byla nádherná podívaná. 

Již tradičně se dne 5. prosince za bohatého doprovodného programu uskutečnilo na Mírovém náměstí 
rozsvícení vánočního stromku. Nechyběly stánky s občerstvením, prodejem drobných dárků, jmelím, svíček, 
svařeného vína aj. Stromeček se rozzářil za doprovodu cinkání zvonečků a děti mohly potkat i čerta 
s Mikulášem.  

13.12. – 22.12.2013 budou na Mírovém náměstí probíhat Vánoční trhy. Všichni jsou zváni užít si 
předvánoční atmosféru . 

Oper o.s. pořádá dne 21.12.2013 na Mírovém náměstí Betlémský průvod, který je  věnován Hospicu Sv. 
Štěpána. V čele průvodu budou velbloudi se spoustou dalších zvířátek. Program začne ve 13.00 hod.           
a průvod se uskuteční v 15. 00 hod. 

Dne 26.12.2013 v 15.00 hod. v Katedrále Sv. Štěpána se bude konat Vánoční zpívání aneb „Páni kluci 
zpívají Mozarta“. 

Dne 18.12.2013 od 18.00 hod. proběhne v Divadle K.H.Máchy Vánoční koncert žáků Základní umělecké 
školy Litoměřice. 

 

 
 
 


