Informační, kulturní, rozvojová a školská komise
při MěÚ Plasy

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ KOMISE DNE 9. 6. 2009
1. Účastníci: K. Mařík, P. Škop, J. Řezáč, J. Čiháková, P. Duchoň,
O. Střihavková, E. Kamenická, Z. Stehlík, I. Kornatovský, P. Kolář
Hosté: E. Sebránková, Š. Růžková
2. Omluveni: L. Mašková, M. Laláková, P. Větrovec
3. Program: -

zahájení
kontrola zápisu z min. zasedání
schválené finanční prostředky 2009
pouť 2009
ITEP 2009
diskuze
závěr

Body jednání:
I.
II.
III.
IV.

V.

VI.

V.

Zahájení provedl K. Mařík.
Kontrola zápisu ze zasedání IKRŠKu dne 7. 4. 2009: provedl K. Mařík
Schválené finanční příspěvky pro rok 2009 – komisi byla předložena tabulka
přidělených fin. prostředků na letošní rok, které schválila RM.
Osobnost roku 2010 – komise navrhuje jako Osobnost roku 2010 p. Roberta Drozdu –
od 17. května 1980 natahuje a opravuje věžní hodiny, pomohli s manželkou sl. Janě
Paškové, které vytvořili po smrti její matky druhý domov. Koncert by mohl být 15. května
2010 v zámeckém sálu.
Pouť 2009 – odpolední program na Velké louce je již domluven (soutěže s rádiem Kiss
Proton + moderátorka, Čuprbaby – staropražský kabaret, Mirája – orientální tanečnice,
Lucie Revival + ozvučení odpoledního programu, Repelent + ozvučení – večerní zábava).
Staročeský jarmark v prostoru před klášterem organizuje o. s. Plaská lilie ve spolupráci
s NKP Klášter Plasy. E. Sebránková apelovala na předhavarijní stav klubovny na Velké
louce, je nutná oprava klubovny, která má sloužit jako zázemí pro velké kulturní akce!
ITEP 2009 – město se znovu zúčastní veletrhu cestovního ruchu v Plzni ITEP 2009.
Spoluúčast přislíbila pí Jana Čiháková (jako i v uplynulých letech), klášter zatím
spoluúčast nepotvrdil.
Diskuze:
J. Čiháková – seznámila komisi s připravovanými akcemi o. s. Přeskopec na rok 2009,
naučná stezka Ludvíka Očenáška je již hotová, návštěva potomků L. Očenáška, nutnost
zachránit Lomanský dub.
K. Mařík – seznámil komisi s průběhem Dne ve vzduchu na letišti.
E. Sebránková - seznámila komisi s mezinárodním projektem Euroklíč, který poslal KÚ
PK – komise spolupráci zatím nedoporučuje, město ještě nemá vhodné podmínky.

Dále seznámila komisi s nabídkou města Plzně podpořit spoluprací ojedinělý projekt
„Evropské hlavní město kultury 2015“ - komise doporučuje RM tento projekt podpořit.
Š. Růžková – informovala o akcích DDM Radovánek, které jsou navštěvovány velkým
počtem dětí i dospělých.
E. Sebránková – poděkovala AK Plasy za poskytnutý azyl a pohoštění pro komisi.
Příští schůzka IKRŠKu se uskuteční 15. září 2009 v 17,00 hod v hájovně Lipovka
v Lomanech.

Zapsali: K. Mařík, E. Sebránková dne 11. června 2009.

