Kulturní komise
při MěÚ Plasy
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ KOMISE DNE 13. 10. 2015

1.
Účastníci: K. Mařík, Ing. I. Kornatovský, Mgr. J. Čiháková, Mgr. M Fazekaš,
PaedDr. Ludmila Mašková, MUDr. Z. Tyrpeklová, P. Kolář, J. Koudelová
Omluveni: I. Mannová, P. M. Sedloň, Ing. J. Rovner, D. Švejkovská, Mgr. M. Hurt

Hosté: Mgr. P. Duchoň, Bc. Věra Soutnerová, Bc. Monika Laláková, Mgr.Bc. Šárka
Růžková, Mgr. Jana Průšová, P. Günter Ecklbauer, Ing. Zídek, V. Kalivodová

2. Program:
-

zahájení
kontrola zápisu z minulého zasedání
zhodnocení akcí letních i podzimních
návrhy na Osobnost roku 2016
diskuze
závěr

Body jednání:
I.
II.

III.

Zahájení provedl K. Mařík, přivítal všechny přítomné.
Kontrola zápisu ze zasedání IKRŠK dne 16. 6. 2015 – K. Mařík na dotaz P.
Duchoně informoval o otevření TIC od března příštího roku v budově mlynáře.
Bude vyhlášeno výběrové řízení na vedoucí pracovníka. Příspěvky na rok 2016
jsou navýšeny na částku 600 000,- Kč a termín podání je do 15. února 2016.
J. Průšová na dotaz M. Fazekaše, který chtěl umístění školního vzdělávacího plánu
na webové stránky školy, odpověděla, že je k nahlédnutí v ředitelně školy,
protože je velmi obsáhlý (asi 250 stran).
Zhodnocení akcí – Pouť – velká návštěvnost na večerní zábavě a i odpolední
programy měly své návštěvníky. Klubovna se během příštího roku opravovat
nebude. Den Od baroka k Metternichovi s rádiem Blaník a zároveň Den
otevřených dveří nové knihovny a CSD měl velký úspěch a cca kolem 1500
návštěvníků. DS Štace měla nastudované divadelní vystoupení: Obrazy ze života
Metternichů. K této příležitosti nechala ředitelka MěK v Plasích V. Soutnerová
zhotovit kostým V. K. L. Metternicha. Koncert Plzeňské filharmonie po roční
pauze byl opět vyprodán. ITEP Plzeň – v letošním roce zastupovali Město Plasy

IV.

V.

VI.

studenti Gymnázia SOŠ Plasy a paní Čiháková. V. Soutnerová poděkovala paní
Čihákové i paní ředitelce Gymnázia a SOŠ Plasy M. Lorenzové za vstřícné kroky a
pomoc.
Rozsvícení stromečku – V. Kalivodová pozvala na představení Živého betlému 19.
12. 2015 na prostranství u kašny. Líbil by se jí na tomto místě i městský vánoční
stromek. K. Mařík – není připraveno ukotvení stromu. P. Duchoň – navrhl vysadit
nebo ukotvit strom (a zahrnout ukotvení do II. Cesty klášterem - stezky k poznání)
mezi kostel a pivovar. Dále letos budou odstraněny lampy před klášterem, na
které je napojeno osvětlení stromku. Bude nutné napojit osvětlení jinam. Tento
stromek by byl už dávno odstraněn, P. Duchoň ho ponechává pouze, protože je to
„místní vánoční stromek“.
Dotaz na RM – bylo by možné zakoupit nové osvětlení na vánoční strom?
Osobnost roku 2016 – Byli navrženi čtyři kandidáti na Osobnost roku 2016: Jana
Čiháková, Petr Hubka, Pavel Kodera a Josef Palma. Paní Čiháková požádala o
vyškrtnutí ze seznamu, ještě připravuje otevření síně L. Očenáška v roce 2017.
Všichni členové se domluvili na změně názvu - Osobnost města pro rok…
Hlasování: P. Hubka – 1 (I. Kornatovský), P. Kodera – 3 (M. Fazekaš, K. Mařík, L.
Mašková), J. Palma – 4 (J. Čiháková, P. Kolář, J. Koudelová, Z. Tyrpeklová). Návrhy
budou předány RM, která rozhodne. V příloze návrh M. Hurta.
Diskuze: K. Mařík – Rekonstrukce kina začne probíhat na jaře příštího roku.
Š. Růžková – Pozvala na drakiádu. V letošním školním roce má DDM Kopretina
více dětí i více kroužků.
M. Fazekaš – Požádal ředitelku ZŠ J. Průšovou o přípravu dotazníku na
prázdninový provoz ŠD, který by chtěl do prosincového ZM.
F. Zídek – NOS: proběhla mykologická procházka, vlastivědný výlet do Rabštejna,
kde navštívili znovu otevřený zámek. Akce rozsvícení stromečku, mikulášská
nadílka. Pozval přítomné na veřejné projednání strategie města 5. 11. 2015
L. Mašková – Zhodnotila vystoupení orchestru ZUŠ Plasy v Německu, kde sklidil se
svým vystoupením velký aplaus. Galerie 13 výstava architekta H. Zápala, 26. 11.
komentovaná prohlídka. H. Zápal projektoval SOŠ Plasy. Paní Mašková se účastní
ve fotografické soutěži Alej roku. Vyfotografovala a poslala do soutěže lipovou
alej kolem rybníka. Pokud by měl někdo zájem, může hlasovat.
I. Kornatovský – Připravuje kalendář pro Město Plasy na rok 2016. Proběhl cyklus
9 týdnů baroka – z toho dva dny se konaly v Plasích. OS Stará cesta se podílela na
přípravě a organizaci.
P. Duchoň – Proběhla konference k výročí 870 let od založení plaského kláštera.
Letos navýšení návštěvníků na klasických prohlídkových trasách o 3000.
28. 10. 2015 – 03/2016 výstava Západočeské baroko v galerii Masné krámy. Byla
provedena oprava zdi mezi kostelem a pivovarem. IROP – předpokládaný rozsah
oprav – prelatura, severní křídlo konventu, garáže a zámecká pivnice. Potvrdil, že
budou připraveni k možnosti čerpání dotace.

Z. Tyrpeklová – Navrhla během léta pořádat v kostele varhanní koncerty a využít
tím zrestaurované varhany. P. Duchoň dodal, že poptávka po varhanních
koncertech je. Zeptala se, jestli by nebylo pěkné, aby P. M. Sedloň promluvil o
Vánocích před rozsvícením stromečku. J. Průšová řekla, že je při rozsvícení vždy
téměř zmatek a všichni jsou netrpěliví. V. Kalivodová se nabídla, že by P. M.
Sedloň mohl o Vánocích promluvit před adventním koncertem.
P. Kolář - Zeptal se na prodej 1. pavilonu ZŠ Plasy. Nevěděl důvody prodeje.
Vysvětlení podal K. Mařík, J. Průšová, Š. Růžková.
J. Čiháková – Letošní akce velmi povedené. Opět velká návštěvnost. Pozvala na
tradiční výstavu betlémů. Připravuje výstavní síň L. Očenáška a vydání knihy.
V. Soutnerová – Požádala všechny členy i hosty o téma na příští rok 2016. Ještě
jednou poděkovala všem svým kolegyním za přestěhování knihovny.
M. Laláková – Pozvánka na rozsvícení stromečku a vánoční jarmark.
J. Průšová - Pozvánka na rozsvícení stromečku a vánoční jarmark 28. 11. Letos
ještě před klášterem a v refektáři. Na začátku školního roku se uskutečnil
edukační kurz ve Velké Británii.
V. Kalivodová – 28. 11. Od 19:30 Adventní koncert, vystoupí Žihelský pěvecký
sbor, 19. 12. Živý betlém ze Starého Plzence.

Příští komise se bude konat opět v Městské knihovně. Termín bude upřesněn. K. Mařík
poděkoval za účast a občerstvení.
Zapsali: K. Mařík a V. Kalivodová dne 19. 10. 2015

