Informační, kulturní, rozvojová a školská komise
při MěÚ Plasy

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ KOMISE DNE 9. 9. 2010
1. Účastníci: K. Mařík, J. Čiháková, I. Kornatovský, O. Střihavková, E. Kamenická,
Z. Stehlík, P. Zahradníček, P. Kolář, M. Laláková, P. Škop, J. Řezáč
Hosté: E. Sebránková,
2. Omluveni: L. Mašková, Š. Růţková
3. Program: - zahájení
- kontrola zápisu z min. zasedání
- pouť 2010
- Regiontour 2011
- kulturní projekt 2011, edice Tilia Plassensis
- diskuze
- závěr
Body jednání:
I.
II.
III.

IV.

V.

VI.

Zahájení provedl K. Mařík
Kontrola zápisu ze zasedání IKRŠKu dne 8. 6. 2010: provedl K. Mařík.
Pouť 2010 – K. Mařík – zhodnotil přípravy a vlastní průběh pouti. Odpolední program
s návštěvností cca 500 diváků byl vydařený, hlavně díky Ţákovskému orchestru ZUŠ
Plasy. V tomto trendu by se mělo pokračovat, tj. v zajištění programu z místních a
okolních souborů. Večerní zábava se také zdařila, návštěvnost byla 940 platících diváků.
Staročeský jarmark proběhl uţ v započaté tradici, zajišťovalo o.s. Plaská lilie.
Regiontour 2011 Brno – z důvodu ukončení grantového programu, je cena jednoho
výstavního pultu v expozici Plzeňského kraje 10 tis. Kč. Rada města doporučuje účast na
tomto veletrhu. Jestli bude moţné se domluvit na spoluúčasti s jiným subjektem pro
sníţení nákladů - zajistí E. Sebránková na ITEP 2010. Jestli ke spoluúčasti nedojde, Rada
města doporučuje samostatnou účast.
Kulturní projekt 2011 – Rok fotografie, kdy se budeme věnovat plaské fotografii ve
spolupráci s Národním technickým muzeem, Fotoklubem Plasy a Státním okresním
archivem. Dále připomínka foto výstavy v roce 1981 – A. Fárová. Publikace edice Tilia
Plassensis – návrh obsahu: lidé v Plasích v období 1901 – 1961. Text Petr Hubka, redakční
práce Karel Rom, výzva na občany Plas k zapůjčení fotografií.
Diskuze: E. Sebránková – nabídka časopisu TIM na soutěţ při veletrhu cest. ruchu ITEP
za částku 4000 Kč + DPH – komise nedoporučuje.
J. Čiháková – zhodnotila výstavu Nebřezinským rodákům – účast cca 800 lidí a
Pozdní babí léto na hájovně Lipovka, obě akce se vydařily. Pozvala na akce do hájovny
Lipovka: Svatováclavská pouť a výstava betlémů.
I. Kornatovský – pozval na Velkou výstavu hub (30. 9. – 2. 10. 2010)a seznámil
komisi s programem, dále pozval na Plaského vandrovníka (7. – 9. 10. 2010).
P. Kolář – pozval na další ročník Západočeské hasičské ligy do Horního
Hradiště (11. 9. 2010).

P. Zahradníček – pozval na přednášku P. Romana Musila OMI z cyklu
Vynoření světů – Haiti, místa, kde ti naskočí husí kůţe… 20. 9. 2010 v kině Střela.
K. Mařík – zhodnotil čtyřletou práci IKRŠK, poděkoval všem členům za
kladný a vstřícný při práci komise. Dále poděkoval plaské farnosti za poskytnutý azyl a
pohoštění komise.

Zapsali: K. Mařík, E. Sebránková dne 15. 9. 2010.

