Informační, kulturní, rozvojová a školská komise
při MěÚ Plasy

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ KOMISE DNE 23. 9. 2008
Body jednání:
1. Účastníci: K. Mařík, M. Laláková, P. Škop, J. Řezáč, J. Čiháková, P. Větrovec,
O. Střihavková, E. Kamenická, P. Duchoň, Z. Stehlík, I. Kornatovský, P. Kolář
Hosté: E. Sebránková, Š. Růžková, R. Lomičková
2. Omluveni:
3. Program: -

I.
II.
III.

IV.

zahájení
kontrola zápisu z min. zasedání
zhodnocení poutě 2008
příprava poutě 2009
rok Metternicha 2009
propagační materiály města
diskuze
závěr

Zahájení provedl K. Mařík.
Kontrola zápisu ze zasedání IKRŠKu dne 3. 6. 2008:
a) Železné podstavce na fošny – K. Mařík, úkol trvá na rok 2009.
Zhodnocení poutě 2008 – letošní pouť byla po stránce programové dobře připravena,
všichni účinkující vystoupili dle dohodnutých smluv. Bohužel na celém programu se
podílelo špatné počasí, kdy při odpoledním programu byla návštěvnost cca 300 lidí, večer
na pouťové zábavě bylo platících 580 návštěvníků. Opět se osvědčil Staročeský jarmark
v prostoru před klášterem, který zajišťovalo o. s. Plaská lilie, za to jim komise děkuje.
Velmi deštivé počasí nám odhalilo jednu velikou závadu a to, že zakrytí podia stávajícími
dřevěnými deštníky je nedostačující z důvodu havarijního stavu těchto deštníků, kterými
protéká voda na účinkující a na techniku ozvučení. V příštím období může nastat situace,
že při obdobných meteorologických podmínkách nám účinkující a zvukař odmítnou
vystoupení. Proto komise doporučuje RM zabývat se novým zastřešením celého podia
včetně boků jako první etapu obnovy areálu Velká louka. Použít studii od firmy A. I. P.
Plzeň.
Příprava poutě 2009 – návrh programu na Velké louce: Čuprbaby (staropražský
kabaret), Jaroslav Uhlíř, Lucie Revival z Prahy a večer skupina Repelent – zajistí E.
Sebránková, K. Mařík.
Prostor před klášterem – rok 2009, znovu nabídneme o. s. Plaská lilie.
Komise vzala na vědomí, že všechny atrakce a stánkový prodej se budou odehrávat na
Velké louce. Komise upozorňuje na možnost tříštění zvuku odpoledního programu
v areálu v sobotu a pouťovými atrakcemi. Je třeba domluvit, aby majitelé atrakcí svoje
reproduktory otočili směrem od areálu.

Rok Metternicha 2009 – kulturní projekt města – město v edici Tilia Plassensis vydá
publikaci o kancléři Metternichovi (autorem bude PhDr. Jan Kahuda, správce archivů
Metternichů v Praze, se kterým zároveň domluvíme přednášku na téma Metternichů) –
zajistí E. Sebránková. Technickou a redakční stránku publikace zajistí K. Rom a
tiskárna Bílý slon Plzeň.
P. Duchoň – v klášteře budou noční prohlídky na téma kancléř Metternich, na webových
stránkách kláštera budou zveřejněny informace o Metternichovi
M. Laláková – možnost výukového programu s metternichovským námětem jako
součást výuky dějepisu, další možnosti pro ZŠ, gymnázium, DDM, ZUŠ, prezentace
tematických výrobků např. výstava v klášteře apod.
E. Kamenická – navrhla, aby byl zpracován virtuální program o Metternichovi jako
důstojné rozšíření informací o Metternichovi.
J. Čiháková – v roce 2009 uspořádá Metternichovské posezení na hájovně Lipovka
v Lomanech.
VI. 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,
výrobu infokartičky – Metternich, výrobu tašek z recyklovaného papíru s vyraženým
znakem města (Bílý slon Plzeň) – zajistí E. Sebránková
VII. Diskuze: E. Sebránková – podzimní představení J. Fouska v kině, 21. 11. 2008 v 19,00
hod , cena představení 15.000 Kč, cena vstupenky 120,- nebo 150,- Kč. Úkol pro komisi
navrhnout účinkující pro rok 2009.
- účast města na veletrhu cestovního ruchu ITEP 2008 v DK
Inwest K Plzeň ve dnech 23. – 25. 10. 2008, spolupráce s klášterem a J. Čihákovou.
Účastnický poplatek je 1.000,- Kč. Současně budeme prezentovat i mikroregion Dolní
Střela.
K. Mařík – účast města na veletrhu Regiontour 2009 v Brně, pod Plzeňským krajem –
expozice piva.
- Drakiáda na plaském letišti 28. 10. 2008, již 5. ročník. Silvestr 2008 – po
dobrých zkušenostech z min. roku znovu pořádat silvestrovské setkání opět u Rudolfa II.,
město objedná ohňostroj (10.000 Kč).
- 1. - 2. 5. 2009 na letišti Den ve vzduchu s Kiss Protonem
- Národní žebříček – přebor ČR v orientačním běhu, bude se konat v září 2009
na letišti
- systém přidělování žádostí o příspěvky z kulturního fondu se v tomto roce
osvědčil a komise jej doporučuje RM dodržet i pro rok 2009 (konec příjmů žádostí
a termíny jednotlivých akcí předat v podatelně do konce března 2009), informaci přenést
i do osadních výborů přidružených obcí.
- pochválil členy komise za svoji výbornou účast a práci v IKRŠK
P. Duchoň – v roce 2009 otevření galerie Stretti. Další námět na publikace v edici Tilia
Plassensis: památné stromy a vodní systém kláštera.
- filmaři v klášteře, poplatek za filmování zaplatí opravu ciferníků hodin
na věži, opravu skříní, elektřinu apod.
Náměty na publikace v edici Tilia Plassensis: E. Kamenická – rodina Stretti
J. Čiháková – Ludvík Očenášek
P. Škop – námět na další publikaci edice Tilia Plassensis 100 let tělovýchovy v Plasích.
TJ Sokol Plasy požádal město, aby tuto publikaci vydalo město. Komise doporučuje, aby
TJ Sokol požádal o příspěvek z kulturního fondu a zbytek peněz je možné sehnat z dotací
a od sponzorů.
V.

J. Čiháková – poděkovala všem, kteří pomohli s výstavbou naučné stezky L. Očenáška,
zároveň členy komise pozvala na svatováclavskou pouť 28. 9.2 2008, která se koná
v hájovně Lipovka a také se otevírá stezka L. O.
- další námět do edice TP – Ludvík Očenášek
- tlumočila návrh p. Rotta na jmenování lomnického legionáře p. Bohumila
Rotta „čestným občanem“.
Komise není kompetentní tento titul schválit, p. Rott se může přímo obrátit na RM
a ZM.
28. 10. 2008 bude odhalena pamětní deska všem lomničským legionářům a p. B. Rott má
mimořádné místo v publikaci Plaským legionářům.
- další práce o. s. Přeskopec: obnova kříže u lesovny v Lomanech, obnova
kříže na lozském vršku
E. Kamenická – doporučuje, aby RM/komise životního prostředí projednala s Lesy ČR
s. p. nevhodné zabezpečení studny v Černé jámě – beton.
Pavel Větrovec – pozvání na farní mši „Korunovační C dur“, která se koná 28. 9. 2008
v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Š. Růžková – DDM je na startu dalšího školního roku s velkou nabídkou zájmových
kroužků pro mládež i dospělé. 5. výroční vánoční bludičky se konají 27. 11. 2008, v tomto
roce nenavazují na rozsvícení vánočního stromečku.
I. Kornatovský - pozvánka na Plaského vandrovníka, přehlídka cestovatelských filmů,
přednášek a fotografií, které se konají v zámeckém sálu a v kině Střela 1. - 3. 10. 2008.
Z. Stehlík – doporučuje, aby se dětským táborům předaly instrukce o správném používání
studánky Prelátky – o letošních prázdninách došlo k ucpání výtoku studánky.
Zajistí Z. Stehlík.

K. Mařík – poděkoval P. Pavlu Větrovcovi za poskytnutý azyl a pohoštění pro komisi na
faře.
Příští schůzka IKRŠKu se uskuteční 2. 12. 2008 v 17,00 hod v DDM Radovánek v Plasích.

Zapsali: K. Mařík, E. Sebránková dne 6. 10. 2008.

