Informační, kulturní a rozvojová komise
při MěÚ Plasy

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ KOMISE DNE 19.10.2006
Body jednání:
1. Účastníci: J. Čiháková, P. Duchoň,Z. Stehlík, I. Kornatovský, L. Urban, O.
Střihavková, J. Pořádková, E. Sebránková
Hosté – J.Domabyl, Š. Růžková
Omluveni: P. Větrovec
2. Program jednání: -

zahájení a kontrola zápisu z min. zasedání
pouť 2006 a výhled na pouť 2007
osobnost roku 2007
různé
diskuze
závěr

Zasedání komise zahájila E. Sebránková a zároveň pročetla zápis z min. zasedání.
I.

II.

III.

E. Sebránková seznámila komisi s průběhem letošní poutě. Program i pouťová
zábava proběhly v pořádku. Program před klášterem byl také velmi povedený
– OS Plaská lilie se úkolu zhostila výborně a komise navrhuje, aby i příští rok
OS Plaská lilie program před klášterem zajistila – p. L. Urban.
Pouť 2007 – E. Sebránková seznámila komisi s návrhem na program pouti
2007 na Velké louce: odpol. program – vystoupení Josefa Fouska a dále
skupiny Turbo. Pořad pro děti by bylo vhodné zařadit jen před klášter – OS
Plaská lilie. Večerní program – od 20,00 hod skup. Tleskač (účast je v jednání)
a skup. Expres. Ozvučení odpol. i večerního programu zajistí zvukaři skup.
Turbo. Pořadatelskou službu bude zajišťovat agentura Manager J. Říha,
mediální partner Rádio Kiss Proton Plzeň.
Komise návrh schvaluje.
Osobnost roku 2007 – Světla a Lumír Brendlovi, slavnostní vyhlášení
Osobnosti roku by bylo spojené s varhanním koncertem v plaském kostele,
zároveň budou pozváni členové Art International Foundation z Vadúzu, kteří
se nemohli zúčastnit slavnostního varhanního koncertu.
Termín bude upřesněn – E. Sebránková
Různé: J. Čiháková – navrhuje rok 2007 rokem Ludvíka Očenáška, českého
vynálezce, dále vybudovat naučnou stezku Ludvíka Očenáška, partnerství s JK
Aris Pláně, každé zastavení naučné stezky by mělo mít svého patrona.
E. Sebránková – další publikací v edici Tilia Plassensis bude příběh
plaských varhan, v současné době probíhá sběr materiálu.
E. Sebránková – navrhuje zakoupit keramická pera se znakem Plas,
která by byla věnována manželskému páru při svatbě nebo při vítání občánků
jako upomínka. (cca 300 ks).
Komise schvaluje. Zajistí E. Sebránková v plzeňské firmě Poeton.

L. Urban – 22.12.2006 v 18,30 hod se bude konat adventní koncert
v žebnickém kostele sv. Jakuba Většího, symf. orchestr vystoupí pod vedením
Miloše Boka.
J. Domabyl – informace o jednání s firmou Galileo, která nabízí nové
webové stránky města. Po jednání se současným webmasterem, Ing. Janem
Rovnerem – Diadema Software, se rozhodne mezi těmito dvěma možnostmi.
Závěr provedla E. Sebránková a také poděkovala všem členům komise za spolupráci .
Zapsala E. Sebránková, dne 31.10.2006

