
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

Kulturní komise 

konané dne 27.5.2013 od 16:00 v zasedací místnosti ( ul. Pekařská ) MěÚ Litoměřice  

Přítomni: 

• MUDr. Pavel Kejř 
• Helena Lexová 
• Stanislav Hylán 
• Ing. Andrea Křížová 
 

Omluveni: 

• Luděk Veselý 
• Mgr. Ing. Jana Štefaniková 
• Ing. Věra Kmoníčková 
 

Nepřítomni:   
 

• Ph.Dr. Jan Štíbr 
• Svatopluk Horváth 
• Pavel Filandr 
• Václav Dycka 
• Petr Košárek 
• Jan Novák 

 

Jednání řídil: MUDr. Pavel Kejř 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

Program: 

1. Vánoční projekt 2013 – MgA. Roman Pallas 

2. Kulturní akce podpořené městem – květen 2013 

3. Výsledky Desatera – aktivity Knihovny K. H. Máchy 

4. Konkurzní řízení – ředitel/ka ZUŠ Litoměřice 

5. Diskuse 

 
 
Konec jednání: 16:50 hodin 

Termín příštího jednání: pond ělí 24. 6. 2013 od 16.00 hodin 

Zapsal(a): Dagmar Zelená 

 

Zasedání zahájil předseda komise MUDr. Pavel Kejř přivítáním členů komise a dotazem na členy zda nemá 
někdo další body do programu jednání.  

 

 

 

 



1. Vánoční projekt 2013 – MgA. Roman Pallas 

MgA. Roman Pallas seznámil členy komise s přípravou Vánočního projektu 2013, který by měl proběhnout 
v prosinci na vánočních koncertech v Litoměřicích a v Terezíně. Jedná se o provedení vánočního cyklu 
Benjamina Brittena ( 1913 – 1976 ) „A Ceremony of Carols“ v původním znění pro dívčí sbor ( Puellae 
cantantes ) a harfu a natočení vystoupení na CD. CD bude vedeno jen jako propagační materiál sboru, tedy 
neprodejné v jakékoli distribuční síti. Provedení s harfou je poměrně vzácné z důvodu finanční a organizační 
náročnosti. Jako harfenistka vystoupí Kateřina Englichová. 
 
 
V programu podpory v oblasti kultury již komise dis ponuje pouze částkou 25.000,- K č a vzhledem 
k faktu, že se jedná o akci s vysokou um ěleckou hodnotou s významným dopadem na kulturní živ ot 
ve městě, doporu čují členové komise Rad ě města  schválit  tuto částku jako dotaci na výše uvedený 
projekt. 
 
 

2. Kulturní akce podpo řené městem – kv ěten 2013  

Ve dnech 17. a 18. května 2013 proběhla v Litoměřicích Muzejní noc. Do projektu se zapojili: 
Severočeská galerie výtvarného umění, Knihovna K.H. Máchy, Oblastní muzeum, Hrad Litoměřice, Dílna 
ručního papíru, Kinoklub Ostrov a Kavárna Fér kafe Litoměřice. Podařilo se připravit bohatý kulturní program 
v různých částech města, který se nesl v duchu starého Egypta. 
 

Dne 11.5.2013 proběhl v Domě kultury Festival tanečního mládí 2013 – mistrovství ČR v předtančení 
mládeže, kterého se zúčastnily kolektivy, které postoupily z jednotlivých regionálních kol. Taneční vystoupení 
( parketové taneční kompozice, show předtančení, street dance předtančení, disco dance předtančení ), bylo 
díky tanečním technikám, kostýmům i rekvizitám pro diváky velkým zážitkem. 

Dne 31.5.2013 pořádá Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci k 20. výročí založení sboru koncert Páni 
kluci 20!, který se koná ve velkém sále Domu kultury od 18.00 hodin. 

 

3. Výsledky Desatera – aktivity Knihovny K. H. Mách y 

Dne 29. dubna 2013 proběhlo v Domě kultury v Litoměřicích veřejné fórum Zdravého města s názvem 
„Desatero problémů Litoměřic.Řešme je společně!“. Na tomto diskusním setkání občanů s vedením města 
byly za jednotlivé oblasti vytipovány nejpalčivější problémy našeho města a po společném veřejném 
konsenzu bylo na závěr vybráno TOP 10 problémů Litoměřic pro rok 2013. Tyto problémy budou před 
předložením Zastupitelstvu města ještě ověřeny veřejnou anketou, která je otevřena do 10. června 2013. 
Závěrem z diskuse s veřejností vyplynulo, že občané města Litoměřic žádají podporu aktivit Knihovny K.H. 
Máchy a zároveň si přejí vybudovat v budově knihovny výtah, zajišťující bezbariérový přístup do ostatních 
oddělení v patrové budově na náměstí.  
 

4. Konkurzní řízení – ředitel/ka ZUŠ Litom ěřice 

Dne 22.5.2013 proběhlo v souladu s Vyhláškou č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkurzního řízení a 
konkurzních komisích  konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní 
umělecké školy Litoměřice, příspěvkové organizace. Konkurzní řízení probíhalo formou řízeného pohovoru, 
kterého se zúčastnilo 8 uchazečů. Po hlasování o vhodnosti jednotlivých uchazečů proběhlo hlasování o 
pořadí. Konkurzní komisí byla doporučena na jmenování do funkce ředitelky ZUŠ v Litoměřicích Mgr. 
Dominika Valešková. 
Zápis o průběhu konkurzního řízení a návrh na jmenování ředitele/ředitelky Základní umělecké školy 
Litoměřice, příspěvkové organizace byl předložen na 11. jednání RM dne 28.5.2013. 
 
 
5. Diskuse 

Na příští jednání komise kultury připraví odbor ŠKSaPP seznam kulturních akcí podpořených městem, které 
probíhají v měsících červen, červenec a srpen. 


