Informační, kulturní, rozvojová a školská komise
při MěÚ Plasy

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ KOMISE DNE 1.2.2007
Body jednání:
1. Účastníci: K. Mařík, J. Čiháková, P. Duchoň,Z. Stehlík, I. Kornatovský, L. Urban,
P. Kolář, P. Škop, L. Mašková, E. Kamenická, P. Větrovec, J. Řezáč
2. Hosté – M. Hurt, E. Sebránková
Omluveni:
3. Program jednání: - zahájení a představení nových členů komise
- úvodní slovo starosty města Plasy
- příprava na rok 2007
- finanční příspěvky na kulturní akce rok 2007
- propagační materiály
- projekt „ hrobka rodu Metternichů“
- diskuze
- závěr
Zasedání komise zahájil K. Mařík a představil nové členy IKRŠKu.
I.
II.

III.

IV.

Starosta přednesl svoje představy o práci IKRŠKu a nastínil výhled do let 2006 –
2010.
Bylo projednáno organizační zajištění akce „Osobnost roku 2007“ – letos
sourozenci Světla a Lumír Brendlovi, byl upřesněn termín – 9.6.2007, místo
konání – kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plasích, projednáno s p. J. Tůmou,
s páterem Větrovcem a p. Brendlem. V kostele se uskuteční slavnostní koncert
s předáním ocenění „Osobnosti roku 2007“ a ocenění těm, kteří se zasloužili o
návrat plaských varhan – seznam oceněných bude upřesněn.
Plaská pouť Na královnu 2007 – program v sobotu 11.8. na Velké louce: zajištěna
účast J. Fouska a skupiny Turbo, večer zahraje skupina Expres.
Program v sobotu a v neděli před klášterem zajistí OS Plaská lilie, bylo projednáno
organizační zajištění s p. Ladislavem Urbanem s tím, že budou odstraněny mírné
nedostatky z loňského roku (např. zlepšit zastoupení a sortiment stánků
s občerstvením, zapojit amatérské soubory do programu). Dále pokračovat
v tradici programu pro děti, v řemeslných stáncích a ve využití místních
podnikatelů a spolků.
Komise doporučuje RM příspěvek z rozpočtu plaské poutě OS Plaská lilie ve
výši 50.000 Kč.
V komisi byly projednány došlé žádosti o fin. příspěvky na akce v roce 2007,
u některých příspěvků byla částka snížena ostatní komise doporučuje k posouzení
RM – viz příloha
Propagační materiály – E. Sebránková navrhuje zakoupení propag. Materiálu ve
formě keramického zvonečku, který by obdržely novomanželské páry při svatbě
spolu s tužkou, která již byla schválena v roce 2006. Cena – viz příloha. Komise
doporučuje RM objednání.

V.

VI.

E. Sebránková a P. Duchoň seznámili IKRŠK s nástinem projektu „hrobka rodu
Metternichů“, ve kterém se jedná o rozšíření informačních materiálů v hrobce a ve
smuteční síni, která by byla začleněna do prohlídky za účelem zatraktivnění hrobky
– součástí by bylo i zvýšené vstupné.
Diskuze:
K. Mařík přednesl požadavek zástupců KDU-ČSL (jednání RM dne
31.1.2007) o sejmutí nápisu
„Smuteční síň“ z průčelí z bývalého kostela sv. Václava.
Vyjádření komise: zvážit po jednání s NPÚ při celkové rekonstrukci celé
hrobky, tzn. izolace, omítek, okapů, zda tento nápis lze odstranit. Po
kladném vyjádření NPÚ komise doporučuje nápis odstranit.
K. Mařík při jednání ZM 22.11.2006 ředitel ZUŠ, p. Rada, si ve svém
příspěvku postěžoval, že nemůže být označena ZUŠ Plasy na zdi NKP
Klášter Plasy. Na to reagoval kastelán p. Duchoň s tím, že po projednání
a poslání písemné žádosti na NPÚ toto bude možné s určením přesného
místa, kde bude cedule umístěna.
E. Kamenická přednesla žádost ZUŠ Plasy o příspěvek na nový klavír –
komise doporučuje RM.
E. Sebránková navrhla možnost objednání vystoupení ochotnického
divadelního souboru do plaského kina na jaro 2007 – dětské představení
ochotníků z Kaznějova – Štace. Komise doporučuje RM.
K. Mařík přednesl návrh o možnosti slevy na vstupném v plaském kině při
promítání dvou nebo čtyř představení s využitím filmů ze Zlatého fondu.
Dále vznesl otázku k tvorbě cen vstupenek do kina.
Odpověď E. Sebránková: u filmů ze Zlatého fondu je zvýšená sazba za
půjčovné (cca 2.500 Kč). E. Sebránková se domnívá, že snížené vstupné
diváky do kina nepřitáhne – filmy jsou známy z TV, videa a DVD.
Tvorba cen vstupného: v současné době: anim. film pro dítě do 12 let –
40,- Kč, film do 120 min – 70,- Kč, film delší než 120 min, výpravnější,
předpokládaný trhák – 75,- Kč. Cena vstupenek se pohybuje v obvyklém
průměru ostatních malých kin. Půjčovné je v průměru 1.700,- Kč až 2.300,Kč. Malá kina mají fixní půjčovné zakotveno ve smlouvě.
Na dalším zasedání komise bude tato otázka dále projednána.
Připravte si svoje podněty.

Komise dále doporučuje přizvat zástupce plaských škol k jednání komise, které se bude
konat na začátku školního roku 2007/2008, pokud se nevyskytnou požadavky již dříve.
O všech bodech jednání IKRŠK hlasovala.
Příští zasedání IKRŠKu se uskuteční 13.3.2007 od 18,00 hod na plaské faře.
Zapsali: K. Mařík, E. Sebránková dne 7.2.2007

