Informační, kulturní, rozvojová a školská komise
při MěÚ Plasy

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ KOMISE DNE 2. 12. 2008
Body jednání:
1. Účastníci: K. Mařík, M. Laláková, P. Škop, J. Řezáč, J. Čiháková, P. Větrovec,
O. Střihavková, E. Kamenická, Z. Stehlík, I. Kornatovský, P. Kolář
Hosté: M. Hurt, E. Sebránková, Š. Růžková
2. Omluveni: L. Mašková
3. Program: -

I.
II.

III.

IV.

V.

zahájení
kontrola zápisu z min. zasedání
zhodnocení roku 2008
přidělení finančních prostředků 2009
diskuze
závěr

Zahájení provedl K. Mařík.
Kontrola zápisu ze zasedání IKRŠKu dne 23. 9. 2008:
E. Sebránková přečetla připomínky P. Duchoně k minulému zápisu.
Úkol K. Maříka zajistit železné podstavce trvá – rok 2009.
Zhodnocení roku 2008 – K. Mařík: komise na každém jednání hodnotí akce, které
proběhly v uplynulém čtvrtletí. Za celý rok lze konstatovat, že v Plasích a přidružených
obcích je velký počet akcí, některé z nich jsou na vysoké úrovni a mají periodicitu, proto
jsou navštěvovány velkým množstvím občanů. K tomu slouží i náš přehled kulturních akcí
na webových stránkách města a v papírové formě, proto dochází už méně k duplicitě akcí
v jednotlivých termínech. Komise má omezené množství fin. prostředků od města, proto se
snaží uspokojit co největší počet žádostí o fin. příspěvky.
Příprava akcí v roce 2009 – E. Sebránková: akce v roce 2009 jsou již zpracovány do
kult. přehledu a další se připravují a je třeba akce z OV a ostatních organizací nahlásit, aby
došlo k jejich soustředění do přehledu. Na únor nebo březen zajistíme ochotnické
představení pro děti a před představením vystoupení žákovského orchestru ZUŠ Plasy. Na
podzim znovu zorganizujeme představení v kině – lehčí žánr.
K. Mařík: komise obdržela žádost od TJ Sokol Plasy o zajištění vydání publikace k 100
letům tělovýchovy v Plasích od orgánů města. Žádost byla přečtena s tím, že se jedná
netradiční postup, který zatím žádná organizace nepředložila. Komise doporučila TJ Sokol
Plasy, aby vydání publikace zajistila sama TJ Sokol Plasy jako bylo postupováno u
ostatních organizací, které vždy dostaly fin. příspěvek. TJ Sokol Plasy může žádat o dotaci
z KÚ PK, dále z fondů ČSTV a o fin. příspěvek z kulturního fondu města, tím se celkové
náklady z vlastních zdrojů sníží. Dále je možné oslovit sponzory a partnery. Ve druhém
případě město nemůže žádat o dotaci pro tělovýchovu z výše jmenovaných organizací. Při
konečném hlasování komise nedoporučuje RM, aby město Plasy zajistilo vydání této
publikace a zároveň její distribuci.

Propagační materiály města – E. Sebránková seznámila komisi se současným
stavem propag. materiálů, s novou publikací Plaským legionářům (každý člen
komise dostal 1 výtisk) a Plzeňský kraj ve filatelii. Na základě této informace komise
doporučuje RM ke schválení pro rok 2009 reedici publikace O duši plaských hodin (cena
cca 40.000 Kč) , výrobu infokartičky – Metternich (cena cca 4.000 Kč), výrobu tašek
z recyklovaného papíru s vyraženým znakem města (Bílý slon Plzeň) –
po schválení RM zajistí E. Sebránková
VII. Vyúčtování poutě 2008 – K. Mařík předložil komisi jednak vyúčtování Staročeského
jarmarku od o. s. Plaská lilie, kdy náklady dosáhly 51.411,00 Kč a příspěvek RM
odsouhlasila dne 26. 11. 2008 v celkové částce 50.000,- Kč. Celkové náklady na pouť
dosáhly 229.658,- Kč a příjmy 289.635,- Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji tedy činí
+59.976,- Kč. Oproti loňskému roku je to méně, pro nepříznivé počasí, které způsobilo
malou účast návštěvníků při večerní pouťové zábavě.
VII. Diskuze: P. Kolář – seznámil komisi s přehledem akcí v Horním Hradišti, seznam předal
E. Sebránkové.
J. Čiháková – zhodnotila činnost o. s. Překopec a akce na hájovně Lipovka
v roce 2008 a seznámila komisi s připravovanými akcemi na rok 2009.
Š. Růžková seznámila komisi s činností DDM Radovánek a poděkovala městu
za fin. příspěvky, bez kterých by některé akce vůbec neproběhly.
K. Mařík – účast města na veletrhu Regiontour 2009 v Brně, pod Plzeňským
krajem – expozice piva. Veletrhu se zúčastní jako vystavovatelé K. Mařík
a E. Sebránková.
E. Kamenická: další námět na publikace edice Tilia Plassensis – Plasy
v ikonografii. Tento námět by E. Kamenická také zpracovala, výhled 2 – 3 roky. V roce
2009 v polovině července znovu varhanní kurzy pod vedením p. Rajnohy.
P. Větrovec – zdůraznil konzultaci termínů akcí v kostele s administrátorem.
Varhany už se „usadily“ a proto je možné pořádání varhanních koncertů, ale i prohlídek
kostela s odborným výkladem.
M. Hurt – poděkoval členům komise za jejich celoroční práci a dále zdůraznil,
že město vydává nemalé prostředky na celé kulturní dění v Plasích a přidružených obcích.
Naše akce jsou dobře organizačně zvládnuté a dostaly se na nadregionální úroveň.
E. Sebránková – poděkovala DDM Radovánek a družině ZŠ Plasy za výrobu
drobných vánočních dárků na koncert k poctě sv. Mikuláše 9. 12. 2008.
VI.

K. Mařík – poděkoval DDM Radovánek za poskytnutý azyl a pohoštění pro komisi
včetně vánočních dárků.
Příští schůzka IKRŠKu se uskuteční 7. dubna 2009 v 17,00 hod v ředitelně MŠ Plasy (dolní
pavilon).

Zapsali: K. Mařík, E. Sebránková dne 2. 12. 2008.

