Informační, kulturní, rozvojová a školská komise
při MěÚ Plasy

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ KOMISE DNE 10. 12. 2009
1. Účastníci: K. Mařík, J. Řezáč, J. Čiháková, O. Střihavková, E. Kamenická, Z. Stehlík,
I. Kornatovský, M. Laláková, M. Sedloň, P. Větrovec, P. Škop
Hosté: E. Sebránková, Š. Růţková
2. Omluveni: L. Mašková, P. Kolář
3. Program: -

zahájení
kontrola zápisu z min. zasedání
pouť 2010
Osobnost roku 2010
Regiontour 2010
propagační materiály 2010, vybavení IC radnice a knihovny
diskuze
závěr

Body jednání:
I.
II.
III.

IV.
V.

VI.

Zahájení provedl K. Mařík a zároveň představil nového člena komise P. Martina Sedloně,
OMI, který nastoupil na místo P. Větrovce.
Kontrola zápisu ze zasedání IKRŠKu dne 15. 9. 2009: provedl K. Mařík.
Pouť 2010 – K. Mařík zajišťuje se odpolední program na Velké louce. Návrh:
Staropraţští heligonkáři + A. Náhlovský nebo F. R. Čech nebo jiné mluvené slovo,
moderátorka Rádia Kiss Proton Veronika Nágrová, večerní zábava Repelent, ozvučení na
celý program – zajistí E. Sebránková. Program v prostoru před klášterem zajistí o. s.
Plaská lilie.
K. Mařík - připravuje se oprava klubovny na Velké louce, částka 4 mil. Kč bude zařazena
do rozpočtu 2011.
Osobnost roku 2010 – koncert se uskuteční 15. května 2010 v zámeckém sálu – po
dohodě s NTM, při doprovodném programu vystoupí Classic Brass Quintet – zajistí E.
Sebránková.
ITEP 2009 a Regiontour 2010 – K. Mařík a E. Sebránková zhodnotili účast města
a mikroregionu Dolní Střela na veletrhu cestovního ruchu ITEP 2009 – je důleţitá pro
propagaci města.
Diskuze:
E. Sebránková – přítomní členové komise dostali přehled akcí kulturního projektu v roce
2010 Rok architektury a techniky, námět pro zlepšení kulturního, společenského
a sportovního dění v Plasích a námět na zřízení kronikářů v přidruţených obcích. Je třeba
oslovit občany z těchto obcí, jestli by měl někdo zájem vést kroniku. V Ţebnici se
přihlásila p. Dagmar Švejkovská. Město by zajistilo knihy kronik a pro kronikáře základní
metodiku vedení kroniky.
Organizace při poskytování finančních prostředků z kulturního fondu se osvědčila,

vyhovuje i po účetní stránce. Ve stejném duchu budeme pokračovat i dále. Zástupci
jednotlivých OV upozorní organizace, aby tyto podmínky dále dodrţovali – termín podání
ţádostí je do 31. března 2010, konečné vyúčtování do 14 dnů po skončení akce.
Seznámila komisi s nabídkou Reklamní agentury Jitro, která příští rok vydá publikaci
Technické památky. Moţnost prezentace plaské huti, 1 strana v publikaci 9500,- Kč + 100
ks publikací. Komise předává RM ke zváţení, zda vyuţít této prezentace plaské huti.
J. Čiháková – seznámila komisi s akcí nebřezinského OV s názvem Nebřezinským
rodákům – pocta P. Holotovi a sochaři V. Levému. Výstava obrazů P. Holoty bude
v prostorách plaského kláštera (p. Čiháková domluvila s kastelánem), vernisáţ by proběhla
7. 8. 2010.
Š. Růžková - seznámila komisi s průběhem Drakiády a Vánočních bludiček – akce se
zúčastnil velký počet diváků, tradičně úspěšné akce.
K. Mařík – silvestrovské setkání 2009 znovu proběhne před restaurantem Rudolf II.,
je zajištěný ohňostroj v ceně 10.000 Kč – K. Mařík, E. Sebránková domluvila vše
s P. Neumannem.
E. Kamenická – upozornila na špatný stav parku před SOŠ, je zarostlý a neudrţovaný.
SOŠ by mohla zadat školní projekt pro své studenty.
M. Sedloň – práce v kostele jsou letos skončeny, půlnoční mše vánoční je od 22,00 hod.

Příští schůzka IKRŠK se uskuteční 6. dubna 2010 v 17,00 hod v Městské knihovně Plasy.

Zapsali: K. Mařík, E. Sebránková dne 15. 12. 2009.

