Kulturní komise
při MěÚ Plasy
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ KOMISE DNE 23. 5. 2017
Účastníci: K. Mařík, Ing. I. Kornatovský, MUDr. Z. Tyrpeklová, D. Švejkovská, I. Mannová
Hosté: Bc. V. Soutnerová, Bc. M. Laláková, Ing. J. Černý, Mgr. P. Duchoň

PROGRAM:








Zahájení
Kontrola zápisu z poslední KK
Zhodnocení dne Ludvíka Očenáška
Příprava poutě 2017
Letní barokní festival
Diskuze
Závěr

Body jednání:
I.
II.

III.

IV.

Zahájení: Karel Mařík přivítal všechny přítomné členy a hosty kulturní komise (kk)
a zahájil zasedání.
Kontrola zápisu z KK: Pan Mařík provedl kontrolu zápisu KK z 28. 2. 2017. Probrala se
problematika rušení nočního klidu a nutnost nahlášení dopředu všech akcí, u kterých je
předpokládaný čas ukončení po 22:00. Dále se pan Mařík zmínil o rozdělení finančních
příspěvků, kde byli všichni zájemci spokojeni a všem bylo vyhověno. Pouze spolek
včelařů nic nedostal, protože nestihli poslat žádost.
Zhodnocení dne Ludvíka Očenáška
Akce se celkem vydařila, ale ze strany města to mělo vypadat jinak. Na poslední chvíli se
rušily kapely a podium, akce přesunuta do kostela atp. Lidí přišlo na akci hodně, hlavně
na Spiritual kvintet, ale účast občanů Plas byla velmi malá. Padl návrh pro příští akce
pořídit ještě jeden větší stan (10x5m) pro lepší technické podmínky.
Příprava poutě: připravovaný program na odpoledne (ZUŠ, Schelinger memory band,
Jiří Krampol, Dechovka Severka z Teplic) a na večer po přestavbě areálu (Expres a Kroky
Michala Davida). Představa, dát si pivo a dobré jídlo u muziky, příjemně posedět a
nechodit po stáncích s oblečením.
Před klášterem bude program pro děti, divadelní vystoupení a heligonkář u včelařského
stánku. V neděli bude program pouze před klášterem, kde vystoupí kapely Primáti,

V.

VI.

Fajnbeat, Třetí MÍZA a Robert Křesťan. Soutěž regionálních výrobců nebude, kvůli malé
účasti řemeslníků.
Letní barokní festival: Program zatím neucelený, ze strany GŘ NTM neustálé změny.
Páteční program zajišťuje Klášter Plasy a Lucie Bartůšková (Mše pro sv. Máří Magdalenu
a následující koncert v sýpce), sobotní program je zatím otevřený. Vedle této akce se
připravuje křest knihy o Plasích. Ivoš Kornatovský, coby jeden z autorů přiblížil průběh
akce a kniha je ve fázi posledních grafických úprav před vydáním.
Diskuze:
P. Mannová: 27. 5. Proběhne dětský den, kde budou parašutisté a od hasičů pěna. 11.
8. Bude pouťová zábava. Povídání o rodině Staňkových bude uvedeno v knize o
Nebřezinech. Paní Mannová potom přečetla příspěvek od pana Zídka, který je v příloze
u dokumentu.
MUDr. Z. Tyrpeklová: Pouze krátký příspěvek z plaské farnosti. Byl květinový jarmark a
utržené peníze (přes 6 tisíc Kč) byly věnované na provoz sirotčince v Tanzánii.
V německém Hünfeldu byli požehnáni na kněze dva plaští jáhni. Dále paní doktorka
Tyrpeklová vyvolala společnou diskusi na téma webové stránky města, kulturní akce a
kalendář akcí, který je nedostatečně aktualizován. Stránky města spravuje také
tajemník, pan Domabyl, a proto byl opakovaně vznesen návrh, pozvat na jednání
komise i jeho.
D. Švejkovská : Proběhlé akce v Žebnici byly masopust a májka. 10. 6. Bude den dětí,
kde budou vystupovat PČR se psy a následnou diskuzí na téma policie a vojsko. 22. 7. se
uskuteční tradiční traktoriáda, která se bohužel kříží s Letním barokním festivalem.
Mgr. P. Duchoň: Schválená dotace IROP na opravu zámecké rezidence v maximálním
rozsahu 120 mil. Kč, což je nedostačující částka pro celkovou rekonstrukci. Při
archeologických průzkumech se našly gotické zdi a původní barokní úrovně podlah.
NPÚ odkoupil budovu čp3. (bývalé Zámecké pivnice), ze které bude jedna z pokladen a
v přilehlých prostorách WC. Problém je s kanalizací, u níž předávající neví, kam je
zaústěna.
Ing. I. Kornatovský: Probíhá příprava výstav. 9. 6. Teenagers Plasy, na plaskou pouť
výstava fotografií a na září se připravuje akce, která bude překvapením. Další akce,
která je v plánu, bude tradiční Fotoplátno a 9. – 10. 9. Proběhne výstava fotografie
architektury ve spolupráci s NTM a NPÚ. Technický klub navštěvuje 12 dětí modelářů,
podařilo se sehnat nějaké peníze na výbavu.
Bc. M. Laláková: Proběhl zápis do tříd, ohromný zápis nových dětí, kapacita školky
nestačí. V rámci rekonstrukce bude tedy i nově otevřený 6. Pavilon. Od roku 2020 bude
docházka dětí od dvou let. Základní škola je na tom také špatně s kapacitou. Paní

Laláková také upozornila na fakt, že navzdory statistikám MěÚ demografická křivka
roste. Kapacita školky je zatím pro Plasy a přidružené obce 120 dětí.
Bc. V. Soutnerová: Proběhla tradiční noc s Andersenem a také přednášky s panem
Rejžkem a Dědečkem. V říjnu přijede na přednášku Ivo Šmoldas a příští rok by měl přijet
pan Vondruška. Plánovaná je také výstava o koncentračních táborech.
K. Mařík: V plánu je otvírání obálek na přestavbu kina. Je nutné vymyslet na rok 2018
Den roku, například oslavy 100 let od vzniku 1. republiky. Dalším problematickým
tématem je Osobnost města a otázky s tím spojené. Koho zvolit, opravdu volit osobnost
každé dva roky? Pan Mařík navrhnul komisi, aby se do příští schůzky vymyslel námět
oslav dne roku 2018 a osobnosti města. Například rekonstrukce bitvy z první světové
války vyjde finančně na cca 100 000,-Kč a k tomu je nutné počítat s náklady na vydání
publikace. Pan Mařík také navrhnul oslovit pana Hubku, aby navrhnul témata
k oslavám.
V diskuzi se ještě probíral problém parkování při velkých akcích, jako je například Gympl
na cestách, Den ve vzduchu, atp. V těchto případech by bylo vhodné zřídit rezervní
parkoviště na louce, nebo u zahradnictví. Dalším tématem byly cedule a výzdoba kolem
cukrárny, které překáží ve výhledu při výjezdu z parkoviště.

Na závěr pan Mařík poděkoval za účast a pohoštění, které připravila Bc. Věra
Soutnerová a pracovníci TIC Plasy a zasedání kulturní komise ukončil. Debata
k probraným tématům ještě chvíli volně pokračovala. Termín příští schůzky je 26. 9.
2017 ve Městské knihovně v Plasích.
Zapsal 7. 9. 2017 Jaroslav Černý a Karel Mařík

