Informační, kulturní a školská komise
při MěÚ Plasy

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ KOMISE DNE 6. 12. 2011
1. Účastníci: K. Mařík, J. Čiháková, P. Martin Sedloň, E. Kamenická, J. Koudelová,
P. Kolář, I. Kornatovský, P. Duchoň, P. Škop, V. Soutnerová
Hosté: E. Sebránková, Š. Růţková
2. Omluveni: M. Laláková
3. Program: -

zahájení
kontrola zápisu z min. zasedání
Osobnost roku 2012
ITEP 2011
diskuze
závěr

Body jednání:
Zahájení provedl K. Mařík
Kontrola zápisu ze zasedání IKŠK dne 13. 9. 2011: provedl K. Mařík
Osobnost roku 2012 – přesný termín varhanního koncertu s P. Holotou domluví J.
Čiháková a P. Martin Sedloň – je nutné termín také skloubit s případnými opravami
v kostele (konce srpna nebo září 2012).
IV.
Rok 2012 – Regiontour 2012 – spoluúčast na poplatku K. Mařík dojednal s městem
Kralovice a Manětín. Termín konání je 12. - 15. 1. 2012.
Pouť 2012 – na odpolední program je domluvena ve spolupráci s Rádiem Kiss Proton
skupina Maxim Turbulenc (35 tis. Kč). Ostatní program bude připravován s tím, ţe boudou
osloveni umělci a skupiny z okolí.
O.s. Plaská lilie v zastoupení p. Ladislava Lega ml. znovu zajistí program Staročeského
jarmarku před klášterem. Vyúčtování letošního staročeského jarmarku proběhlo v pořádku,
o. s. letos ušetřilo cca 20 tis. Kč.
V.
Diskuze: J. Čiháková informovala o průběhu velmi úspěšného Adventního koncertu
v klášteře a pozvala komisi na Výstavu betlému v Lomanech.
Š. Růžková informovala o činnosti DDM Radovánek – Vánoční bludičky,
Adventní dny, Maňásci v kině a další. Dále komisi seznámila s výhledem provozu DDM
Radovánek v Plasích, kdy se předpokládá další sníţení fin. prostředků a současně pracovních
úvazků.
K. Mařík podal informaci o krocích v přípravě pro rozdělování finančních
prostředků na rok 2012. Finanční výbor připravuje návrh, bude schvalovat ZM 14. 12. 2011
a kaţdá organizace byla seznámena s návrhem přidělování fin. příspěvků s tím, ţe v roce 2012 ZM
schválilo částku 350 tis. Kč.
Dále informoval o Drakiádě 2011, kterou AK Plasy zorganizovalo spolu s DDM Radovánek.
Celkem se zúčastnilo přes 60 létajících draků, akce byla všemi kladně hodnocena. Rádio Kiss
Proton zajistil ozvučení a dětské atrakce.
I.
II.
III.

AK Plasy pořádá 26. 12. 2011 tradiční Vánoční pochod, tentokrát ze Ţihle do Plas, posezení
s hudbou (Expres Akustik) je připravené nejen pro účastníky pochodu v Korunovačním sálu
penzionu Rudolf II. od 14,00 do 22,00 hod.
P. Neumann navrhl městu moţnost uspořádat Městský bál v Korunovačním sále penzionu Rudolf
II. s termínem konání 18. 2. 2012 – zahraje skupina MM Music z Plzně.
Ochotnický soubor z Kolovče by se rád v Plasích představil se svou divadelní hrou Katka, a bude
z ní matka. Představení se uskuteční 3. 3. v kině Střela od 19,00 hod.
28. – 29. 4. 2012 AK Plasy pořádá X. ročník Dne ve vzduchu s Rádiem Kiss Proton. Program se
průběţně připravuje.
Znovu byla nastolena otázka havarijního stavu klubovny na Velké louce. Určitě by před
hlavní sezonou bylo třeba vyřešit opravu střechy, omítek, stropu a rekonstrukce sociálního
zařízení elektr. rozvodů. Bylo by tedy potřeba vyčlenit nejméně 500 tis. Kč na tuto
rekonstrukci.
E. Kamenická – poděkovala J. Čihákové za zorganizování Adventního koncertu
v kapli sv. Bernarda v klášteře – účast cca 120 diváků.
V. Soutnerová – informovala o akcích v knihovně v letošním roce – Pohádková
výstava, Cesta za čarodějnickou knihou ve spolupráci s DDM Radovánek a Den pro dětskou knihu.
P. Duchoň – informoval komisi o akcích v klášteře, které se budou konat v roce
2012: Cisterciácké noci I. a II., Hradozámecká noc, speciální prohlídky vodního a vzdušného
systému 11. a 12. 8. 2012.
Dále poděkoval P. M. Sedloňovi za prodlouţení smlouvy na prohlídky kostela, J. Čihákové za
uspořádání Adventního koncertu a E. Sebránkové za dlouholetou propagaci kláštera a za spolupráci.
Také poděkoval I. Kornatovskému za zorganizování fotografických výstav v klášteře.
P. M. Sedloň – pozval komisi na Předvánoční koncert, který Římskokatolická farnost
Plasy pořádá 18. 12. 2011 od 15,00 hod v kině Střela, na uvítání Betlémského světla – 24. 12. 2011
od 10,00 hod nejen na plaské faře a také na Půlnoční mši svatou, která v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Plasích začíná ve 22,00 hod.
E. Sebránková poděkovala členům komise za spolupráci a pomoc při organizování
kulturních akcí.
K. Mařík poděkoval E. Sebránkové za spolupráci a také DDM Radovánek za poskytnutí
prostor a občerstvení pro naši schůzku.
Další jednání IKŠK 10. 4. 2012 od 17,00 hod v Městské knihovně v Plasích.
Zapsali: E. Sebránková, K. Mařík dne 8. 12. 2011.

