Kulturní komise
při MěÚ Plasy
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ KOMISE DNE 20. 9. 2016

Účastníci: K. Mařík, Ing. I. Kornatovský, MUDr. Z. Tyrpeklová, Mgr. J. Čiháková, P.
Kolář, P. M. Sedloň, PaedDr. L. Mašková, Mgr. M. Fazekaš, D. Švejkovská,
1.
Omluveni:, J. Koudelová, Mgr. M. Hurt, I. Mannová, Ing. J. Rovner

Hosté: Mgr. P. Duchoň, Bc. V. Soutnerová, Bc. M. Laláková, Mgr. J. Průšová, Mgr. Š.
Růžková, Ing. J. Černý, V. Kalivodová

2. Program:
-

zahájení
zahájení provozu TIC Plasy
kontrola zápisu z minulého zasedání
pouť
Den létání
závěr

Body jednání:
I.
II.
III.

IV.

Zahájení provedl K. Mařík, přivítal všechny přítomné.
Kontrola zápisu ze zasedání IKRŠK dne 14. 6. 2016 – Kontrolu zápisu provedl K.
Mařík.
TIC Plasy – Po létě skončila turistická sezóna, která byla pro TIC Plasy velmi
vydařená. Registrována byla především velká návštěvnost, ale i prodej hlavně
magnetek, pohledů, fotografií a turistických vizitek. Zároveň po první sezóně vyšlo
najevo vše, co je třeba doplnit, upravit a zlepšit. Ve městě je třeba nainstalovat
orientační mapu a šipky, hlavně na vlakové nádraží, parkoviště, a nebo také
k restauraci Rudolf II.
Pouť Na královnu – Shrnutí průběhu poutě. Velká pochvala a poděkování Jiřímu
Bláhovi za povedený a propracovaný program. Vysoká návštěvnost a celkově
vydařený celý den. Dál se bude řešit, jaký program se udělá na příští rok. V sobotu
lepší program pro děti a jinou kapelu na večerní zábavu.

V.

VI.

VII.

ITEP 2016 – V celku malá návštěvnost, nejvíce lidí přišlo v pátek dopoledne.
Pochvala a poděkování studentům SOŠ za pomoc. Další veletrh bude v Brně, a to
v lednu 2017. Oslovení přislíbili účast.
Den létání – Překažený program kvůli špatnému počasí. Na kapely, které hrály
přes den, byly samé dobré ohlasy od návštěvníků.

Diskuze: V. Soutnerová – Od otevření nové knihovny proběhlo 3x stěhování.
První stěhování bylo do nových prostor v hospodářském dvoře, druhé při revizi a
třetí po zjištění dřevomorky a plísně a následné reklamaci. Firma, která provádí
opravy, odstranila podlahu, vyndala zásypy a pokračuje v opravách. Po ošetření se
bude čekat, až bude mít stavba vlhkost do 5%, kdy bude možno se nastěhovat
zpět. Knihovna v Plasích vyhrála první kolo soutěže „Knihovna roku“, s velkým
náskokem o 500 bodů více, než druhé místo. V druhém kole soutěže proběhlo
místní šetření, kdy 1. 9. 2016 navštívila komise z Národní knihovny knihovnu
v plasích. Hned na to se knihovna stěhovala. Termín dokončení je neznámý.
P. Duchoň – Spokojenost z kulturních akcí, poděkování za Rajské noci. Vydařená
sezóna, nejen díky tomu, že návštěvnost velmi vzrostla. 24. 9. Monastýrování,
Halloween. Aktivity pro SOŠ na průvodcovskou činnost. Nyní se po sezóně
projektuje na další období.
I. Kornatovský – 8. 10. MS modelářů v Kožlanech. Je očekávaná velká
návštěvnost. Oberviechtach – komunikace vázne (z jejich strany) a domluvená
výstava v Plasích se bohužel nekoná. V přípravě je nová knížka o Plasích, převážně
fotografická. Pan Drozda pod vedením I. Kornatovského úspěšně sbírá materiály.
L. Mašková – Na budeově SOŠ je nově opravený číselník historických hodin.
V plánu jsou nová okna v jídelně a výtah. Pochvala za revizi líp ve městě. Studenti
SOŠ pomohli na zemědělské výstavě na Hadačce, 12 studentů se účastnilo
veletrhu cestovního ruchu ITEP v Plzni a vybraní studenti se chystají na veterinární
praxi do Portugalska. Škola v rámci výměnných pobytů spolupracuje také
s Lotyšskem, Rakouskem a Slovinskem. Dále paní Mašková pochválila výstavu
LIONS pro postížené. Připomínky měla k bezbariérovému přístupu do SOŠ a
k městskému webu, kde jí vadila nepřehlednost stránek. Na závěr pochválila TIC
Plasy za dobré služby a příjemné prostředí.
K. Mařík – Debata ohledně Dne roku na rok 2017, mnoho témat na výběr, rok
2018 bude I. Sv. válka. Kino se ještě nebourá, řeší se povolení pro přepracovaný
projekt, start nejpravděpodobněji příští rok. Dále se řešila problematika ohledně
Velké louky, která je označena jako ostuda města. Bohužel pan Úlovec neví co
s objektem dál dělat. Pan Mařík dále upozornil na nedostatky ve službách, jako je
ubytování, stravování, veřejné WC, nebo nějaká malá kavárna. Největším
problémem je ale domlouvání akcí! Je třeba koordinovat termíny kulturních akcí
skrze kulturní odbor a dát jim na vědomí vše, co rada města schválí. Hlavní
organizátoři kulturních akcí by se mezi sebou měli domlouvat a shodnout, kdy se

budou konat akce. (RADA x KULTURA x ORGANIZÁTOŘI). Dále se celá kulturní
komise shodla, že na další zasedání budou pozváni pánové Fulín a Neuman
J. Černý – viz výše: bod III. TIC Plasy
P. Kolář – SDH Horní Hradiště mají další úspěch, a to první míst v kraji. Starší žáci
postoupili na republiku, kde obsadili druhé místo. V běhu na 60 metrů obsadila
jedna členka sboru 1. Místo. Žebnice 6. Místo, chlapci 2. Místo v republice. 22. 10.
2016 bude zábava v hospodě (posvícení), zahraje Singl Band.
J. Čiháková – Paní Čiháková poděkovala ZUŠ za pomoc na akci Babí léto, která se
povedla. Dále poděkovala Plasy sobě za výstavu „Památné duby“ a dále městu za
dotace a všem za vydařenou sezónu a pěknou návštěvnost. 18. 10. Bude mít
přednášku v Plzni na masných krámech. V plánu jsou akce: Výstava betlému,
koncert na Vánoce. Rok 2017 -> Očenášek, půl století výročí + 80 let stezky.
Výstava v CSD.
M. Sedloň – Hodnocení návštěvnosti akcí v kostele: na první akci bylo 7 lidí, na
poslední cca 40. V půlce října je v plánu Jahenské svěcení, světit bude biskup.
Akce bude čistě náboženská, ale veřejnosti přístupná.
M. Laláková – Příprava na školkový rok. Z minulého roku vzrostl počet dětí ze 115
na 120. V plánu jsou akce jako například jarmark, nebo rozsvícení vánočního
stromečku.
J. Průšová – 4. Třída rozdělena na A a B. Hodně nových dětí z Mladotic. Zahájení
školního roku s hasiči SDH H.H. 26.11. bude rozsvícení stromečku. Padl dotaz, kde
bude stromeček stát a zda bude na svém novém místě nějak osvícený.
Z. Tyrpeklová – Dotaz ohledně pochybných existencí ubytovaných na Vlaštovce.
Kdo tam bydlí, odkud jsou, co tady dělají, jak tady budou dlouho…….???
D. Švejkovská – Lampionový průvod s dětmi v Žebnici, rozsvěcování stromečku 1.
Adventní neděli. Dotaz na pěší zónu u cukrárny.
M Fazekaš – Sokol už nebude pořádat Brutus, chopil se toho pan Úlovec, který
Brutus pořádat bude. Nové vedení Sokola -> zlepšení vztahů s veřejností a
městem. Do žáků fotbalového družstva přibývá mnoho nových dětí, ale dorost
velmi slábne. Chybí kvalitní zázemí, šatny ve špatném stavu, nejsou lidi na
trénování a chybí peníze do rozpočtu.
Š. Růžková – V létě proběhl tábor v Jesenici, hodně dětí - obsazený celý areál. Po
širokém okolí rozdány nabídky kroužků. 28. 10. Bude drakiáda (už po 12.), 31. 10.
Halloween (ve spolupráci s klášterem a knihovnou). Začínají kreativní kroužky
keramiky atd.. V plánu je i příměstský tábor. Od 1.1. 2017 bude DDM kopretina
samostatnou příspěvkovou organizací.
M. Hurt – Na kulturní komisi nebyl přítomen, ale v elektronické podobě zaslal svůj
příspěvek. Zde přikládám.

(Vážení přátelé. Vzhledem k tomu, že nemohu být na KK 20.9. /studium v Plzni / a pravděpodobně v
prosinci / jsem mimo republiku /, tak své připomínky zasílám mailem. Doporučuji zvát na naše
jednání zástupce NTM. Významný partner kulturního dění v Plasích. Z našeho jednání vyřadit jednání
o dotacích pro tělesně postižené naších organizací a ostatní podobné žádosti cizích zájemců z jednání
také přeřadit / doporučuji přeřazení do komise soc. zdravotní /.

Informace o činnosti našeho spolku Stará cesta jsou následující. Společně s ZČU Plzni
pořádáme studium U3V v Plasích - obor architektura a historie severního Plzeňska / 3. a 4.
semestr /. Připravujeme studium U3V i na léta 2017 a dále. Spolek pokračuje v realizaci staré
poutní cesty Plasy - M. Týnice a členové se výzmnamně účastní propagace Plas a okolí v
regionu Radnicka, Břaska a Zbirožska / detailně může informovat p. Černý /. Pro porovnání
se strategií rozvoje Plas doporučuji zjistit návštěvnost CSD, kláštera, hrobky, muzea litiny a
doplnit i o Golf a to za rok 2016. Náš spolek připravuje na rok 2017 reedici některých brožůr
z edice Stará cesta a letos vydá inf. materi&aacu te;l o Staré cestě.Stal se i partnerem projektu
s německými partnery / blže bude informovat P. Duchoň /. Bylo by dobré zápisy KK zasílat
včas. Přeji vám rychlé a věcné jednání. Míla Hurt.)

K. Mařík poděkoval za účast a občerstvení. Termín příští schůzky: 12. 12. 2016
v 17:00 v DDM Kopretina.

Zapsal 9. 10. 2016 J. Černý a K. Mařík

