Informační, kulturní, rozvojová a školská komise
při MěÚ Plasy

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ KOMISE DNE 12.6.2007
Body jednání:
1. Účastníci: K. Mařík, P. Duchoň, I. Kornatovský, P. Škop, M. Laláková, L.
Mašková, E. Kamenická, P. Větrovec, J. Řezáč, O. Střihavková, J. Čiháková, L.
Urban
2. Hosté – E. Sebránková, Š. Růžková
Omluveni: P. Kolář, Z. Stehlík
3. Program: -

I.
II.

III.

IV.

zahájení
finanční příspěvky na kulturní akce
poskytnuté dotace od KÚ PK
příprava poutě 2007
diskuze
závěr

Zahájení provedl K. Mařík
Finanční příspěvky na kulturní akce v roce 2007: uzávěrka všech žádostí o
příspěvky 12.6.2007, na další příspěvky nebude brán zřetel.
Komise doporučuje RM:
Kynologický klub Plasy - 2000 Kč nákup ochranného rukávu pro figuranta
ČRS Plasy – 5000 Kč činnost kroužku mladých rybářů (letní tábor)
Adam Viktora, Plzeň – 0 Kč Český varhanní festival
ČRS Kralovice – 0 Kč III. Kolo soutěže Zlatá udice
Pavel Blažek, Štichovice – bezplatný pronájem klubovny, osvobození od poplatku
ze vstupného, výstava plemen pony
Ivo Kornatovský – 5000 Kč výstava fotografií J. Štreita
Klášter Plasy – 3500 Kč vratný příspěvek v případě velkého zájmu diváků,
divadlo B. Polívky
Plaská lilie – 50.000 Kč z rozpočtu poutě 2007 na pořádání Staročeského jarmarku
před klášterem (SO a NE)
E. Sebránková seznámila komisi s poskytnutými dotacemi od KÚ PK:
20.000 Kč - publikace Plasy pohledem filatelie a Plaské varhany (pracovní název)
20.000 Kč – cyklus varhanních koncertů s mezinárodní účastí
K. Mařík přečetl dopis od komisaře npor. Miloslava Rybáka, vedoucí OOP
Kaznějov o dodržování zákonů týkajících se rekreační a památkové oblasti,
týkajících se hlučnosti při pořádání venkovních akcí na Velké louce. K. Mařík
seznámil komisi se závěry RM, která se sešla na podnět tohoto dopisu se všemi
pořadateli kult. akcí na Velké louce v tomto roce a též p. Rybákem. P. Rybák trvá
na tom, že bude na každou akci přizvána hygienická stanice na měření hluku. RM
rozhodla, že akce plánované na tento rok zůstávají, členové komise souhlasí se
závěrem RM.

Pouť 2007 – 10.8. varhanní koncert s mezinárodní účastí v kostele Nanebevzetí
Panny Marie.
11.8. Velká louka – vystoupení J. Fouska, skupiny Turbo, mediální
partner Rádio Kiss Proton – zajistí i pořadatelskou službu, moderátorku a Kiss patrolky.
Večerní zábava - skupina Expres.
11. – 12.8. prostor před klášterem, zajišťuje OS Plaská Lilie,
Staročeký řemeslný jarmark, divadelní a hudební vystoupení, konec programu v sobotu
v 18,00 hod, v neděli v 15,00 hod. Komise doporučuje zlepšit propagaci časového programu a
občerstvení.
VI.
Podzimní kult. vystoupení v kině – členové komise pošlou E. Sebránkové návrhy
na vhodného umělce, který by splňoval finanční možnosti kult. fondu.
VII. Osobnost roku 2008 – komise sjednotí kriteria na výběr dalších Osobností, aby
byla pravidla výběru jasnější. Návrhy na rok 2008: Bohumír Janský, Robert
Drozda, Richard Sporka, Jana Čiháková.
Komise navrhuje, aby výběr kandidátů proběhl formou ankety (web, anketní
lístky, Zpravodaj) mezi občany města a přidr. obcí.
VIII. Edice Tilia Plassensis – další náměty: klášter, cisterciáci v Plasích, Metternichové
v Plasích,, litina v Plasích
IX.
Diskuze: L. Mašková vznesla dotaz ohledně virtuální prohlídky Plas – E.
Sebránková: tvorba virtuální prohlídky je domluveném s firmou Panoramas, která
je zdarma nafotí a zdarma uveřejní na webu Projeku Virtual Travel. Tyto
prohlídky je možné zakoupit a uveřejnit na stránkách města – cena jedné dle
kvality až 5.000 Kč (město s nimi pak může disponovat). Máme už nabídku z roku
2006 od firmy Gallielo, která zpracovala web MŠ a ZŠ Plasy a mikroregionu
Dolní Střela.
E. Kamenická dodatečně oznámila, že v tomto roce sama zajistí Český
varhanní festival – žádost A. Viktory, v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
E. Sebránková seznámila komisi s účastí na soutěži propagačních
materiálů Tourpropag v Písku. Propag. materiály byly vystaveny, neobdržely žádnou
cenu. V tomto roce se na prvních místech umístily propagační cykly. Plzeňský kraj získal
první cenu za cyklus map a za reprezentační knihu Plzeňský kraj.
K. Mařík informoval o možnosti zúčastnit se soutěže Občanská volba –
komise tuto informaci vzala na vědomí.
V.

Příští zasedání IKRŠKu se uskuteční v září 2007 v městské knihovně.
Zapsali: K. Mařík, E. Sebránková dne 14.6. 2007

