Informační, kulturní, rozvojová a školská komise
při MěÚ Plasy

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ KOMISE DNE 25. 9. 2007
Body jednání:
1. Účastníci: K. Mařík, P. Duchoň, P. Škop, E. Kamenická, J. Řezáč, O.
Střihavková, J. Čiháková, P. Kolář, Z. Stehlík
Hosté: E. Sebránková, Š. Růžková, R. Lomičková, J. Domabyl
Omluveni: L. Mašková, P. Větrovec
3. Program: - zahájení
- pravidla při poskytování fin. příspěvků na kulturní akce
- zhodnocení poutě 2007
- příprava poutě 2008
- zhodnocení kulturních akcí 2007
- Silvestr 2007
- Osobnost roku 2008
- nabídka vánočního osvětlení
- diskuze
- závěr
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Zahájení provedl K. Mařík
Pravidla při poskytování finančních příspěvků na kulturní akce – pro
zprůhlednění přidělených prostředků pro žadatele bude vytvořen jednoduchý
formulář, který bude součástí žádosti o příspěvek a v něm bude žádáno o přehled
příjmových a výdajových položek z akce.
Stále trvá pravidlo při poskytnutí příspěvku – žádost dodat do konce března 2008.
Ostatní drobné akce(do 2000 Kč max.), o které bude zažádáno po tomto termínu (v
průběhu roku) budou budou hrazeny z rezervního fondu do doby než bude
vyčerpán. Může se tedy stát, že na pozdě nahlášenou akci nezbudou fin. prostředky
přidělené komisi.
Zajistí K. Mařík, E. Sebránková do příští schůzky IKRŠKu.
Komise žádá RM o schválení pevné částky na kult. akce, se kterou může komise
pracovat během celého roku. Komise navrhuje částku 200 tis. Kč na rok 2008.
Z této částky by byl proveden nákup lavic a stolů.
Zhodnocení poutě 2007 – komise zhodnotila letošní pouť s tím, že se vydařila.
Účast na Velké louce byla cca 1500 lidí na odpoledním programu, na večerní
zábavě cca 2000 návštěvníků. Dle ohlasu lidí se program líbil, nedostatkem je málo
míst k sezení, nejsou k dispozici žádné stoly. V prostoru před klášterem pouť
proběhla celkem bez problémů (p. Urban nebyl přítomen a zatím nepodal zprávu o
průběhu a případných nedostatcích).
Příprava poutě 2008 – pokračovat ve stejném stylu jako letos. Zatím je zajištěno
z programu na Velké louce vystoupení souboru Mrákovští dudáci a předjednáno
vystoupení J. Mladého s J. A. Náhlovským. Komise dále doporučuje k programu
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přidat ještě hudební vystoupení – navržen P. Bende.
Protože nebyl přítomen L. Urban – OS Plaská lilie, tak komise nedostala jeho
vyjádření o pořádání pouťového programu na další rok. Komise doporučuje
organizaci programu před klášterem opět OS Plaská lilie.
Zhodnocení kulturních akcí 2007 – ve zkratce byly uvedeny všechny akce
v letošním roce. Z toho vyplývá, že je zde pokryt veškerý žánr, počínaje divadlem
až po vážnou hudbu. Bohužel se ukazuje, že na některé akce je účast velmi nízká.
Otázkou zůstává, jestli dále tyto akce pořádat – vynaložená práce pořadatele je
jistým zklamáním z návštěvnosti. Ukazuje se, že úspěšné jsou tradiční kulturní
akce, ale např. koncerty vážné hudby navštěvuje stále stejná skupina lidí (cca 30-50
lidí). Stejný problém je i při pořádání vzdělávacích programů – přednášky, kdy je
účast místních lidí malá.
Proto se komise domnívá, že by měla existovat pomyslná hranice četnosti těchto
akcí a pořadatelé by měli dělat výběr.
Silvestr 2007 – z důvodů dodržování požárních předpisů a bezpečnosti, komise
navrhuje změnu místa konání silvestrovského setkání z prostoru před klášterní
sýpkou do venkovního prostoru restaurace Rudolf II. Silvestr by město pořádalo
ve spolupráci s P. Neumanem, který zajistí občerstvení. Město by se podílelo na
propagaci a ohňostroji. Komise toto RM doporučuje.
Osobnost roku 2008 – pro tento rok komise navrhuje p. Bohumíra Janského.
Slavnostní koncert bude uspořádán v zámeckém sálu, termín květen nebo červen –
po dohodě s p. Janským a klášterem. Doprovodný program – vystoupení skupiny
Západo - Čechův Big band, swingová kapela. Po skončení koncertu by následovalo
společenské setkání v zimním refektáři (po domluvě s klášterem) s možností
prezentace p. Janského – objev pramene Amazonky.
P. Duchoň připraví návrh pravidel na určování Osobnosti roku, předloží komisi
a každý člen komise se k návrhu vyjádří. Poté tento návrh komise předloží RM ke
schválení.
Nabídka vánočního osvětlení – komise doporučuje pokračovat dle finančních
možností ve vánoční výzdobě města dále směrem od mostu směrem na Kralovice.
Diskuze: K. Mařík – velmi se osvědčilo vybudování přejezdu přes potok u rybníka
na Velkou louku při konání všech akcí na Velké louce. Tento přejezd je také
důležitý pro vjezd hasičských vozidel a vozidel Záchranné zdravotní služby.
Na podzimní vystoupení v kině Střela K. Mařík předjednal vystoupení Pavla
Kikinčuka – Divadlo Pluto z Plzně, představení Seřezat Abdonka aneb Jak se válčí
na pavlači. Termín je neděle 18.11.2007 od 16,00 hod. Cena představení je cca 20
tis. Kč. Vstupné 100,- Kč, předprodej v sekretariátu MěÚ Plasy. Komise konání
představení doporučuje.
AK Plasy pořádá 26.12.2007 tradiční Vánoční pochod, letos trasa povede přes
Trnovou, závěr je v restauraci Rudolf II. Více informací na webových stránkách
AK Plasy (www.akplasy.cz).
E. Sebránková – nabídka divadelního představení DS Osada z Horní
Břízy, činohra Pohleď a budeš udiven …, termín dle domluvy – únor nebo březen
2008, cena je 3000 Kč. Komise představení doporučuje, zajistí E. Sebránková.
Informace o III. Ročníku veletrhu cestovního ruchu ITEP 07 v DK Inwest
K v Plzni, město se zúčastní spolu s mikroregionem Dolní Střela, účastnický
poplatek činí 1000 Kč. Termín je 4.- 6. 10. 2007 od 10,00 – 18,00 hod. S městem
při veletrhu bude spolupracovat Klášter Plasy a J. Čiháková za Muzeum těžby
borové smoly.
Další díl infomateriálů – skládaček s názvem Železná Střela.

J. Domabyl – seznámil komisi i investicemi města.
Předložil návrh na změnu webových stránek města, předjednáno s firmou Galileo
Corporation s.r.o., které zajistí novou verzi, pravidelnou aktualizaci stránek.
Komise toto doporučuje.
Seznámil komisi s multiprojektem „Plasy – město 21. Století“. Setkání obyvatel
s tvůrci multiprojektu se koná 4. 10. 2007 v 17,30 hod v kině Střela.
Š. Růžková seznámila komisi s akcemi DDM Radovánek.
E. Kamenická upozornila, že po akcích pořadatelé nepředávají
umělcům květiny.
Komise nechává na uvážení jednotlivých pořadatelů předání květin po vystoupení.

Příští schůzka IKRŠKu se uskuteční 4. 12. 2007 od 17,00 hod v DDM Radovánek.

Zapsali: K. Mařík, E. Sebránková dne 26. 9. 2007

