Kulturní komise
při MěÚ Plasy
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ KOMISE DNE 28. 11. 2017
Účastníci: K. Mařík, Ing. I. Kornatovský, MUDr. Z. Tyrpeklová, Mgr. J. Čiháková, Mgr. M.
Fazekaš, P. Kolář, Mgr. M. Hurt, I. Mannová
Hosté: Bc. V. Soutnerová, Bc. M. Laláková, Ing. J. Černý, Mgr. P. Duchoň,
PROGRAM:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zahájení
Kontrola zápisu z poslední KK
Zhodnocení akcí 2017
Plánované akce na 2018
Stromeček
Průběh rekonstrukce kina
diskuze
Závěr

Body jednání:
I.
II.

III.

IV.

Zahájení: Karel Mařík přivítal všechny přítomné členy a hosty kulturní komise (KK)
a zahájil zasedání.
Kontrola zápisu z KK: Pan Mařík provedl kontrolu zápisu KK z 26. 9. 2017. Den roku –
Většina přednášejících k tématu 1. sv. války budou vytíženi. Pan Mgr. M. Hurt zmínil, že
za První světové války byl v plaském klášteře lazaret a navrhl sehnat všechny dostupné
podklady a materiály od rodin tehdejších odvedenců, z nichž by se dalo mnoho získat.
Dále například složit výbor, který by zhotovil program, zahrnující jak přednášky, tak
koncerty, výstavy, představení apod.. Je třeba udělat kostru pro tuto událost a
například i oslovit neziskové organizace. Zajímavý návrh, který zde zazněl, bylo objednat
legionářský vlak, který by přijel na nádraží (pojízdné muzeum).
Parkovací místa – U školy bude nových 14 parkovacích míst, v jednání je i parkování pod
školkou u bytovky, které se vyvíjí zatím dobře.
Zhodnocení akcí 2017 – Pan Mařík vyjmenoval akce, které proběhly v roce 2017, z nichž
se podrobněji probraly ty největší a nejvýznamnější. Celkově byla v Plasích historicky
nevídaná návštěvnost, a to dělá Plasy nejnavštěvovanější destinaci v celém širokém
okolí. Je také velmi důležité koordinovat místní pořadatele, aby nedocházelo ke střetům
jednotlivých akcí a zasahování jiným do jejich programů.
Plánované akce na 2018: Pouť se letos velmi povedla a na příští rok jsou ambice města
obdobné. Program bude podobný, jako letos, i s večerním vstupem revival kapely do
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večerní zábavy. Paní Bartůšková má opět na starosti nedělní program. Region tour 2018
proběhne v lednu a účast potvrdili všichni, kteří se akce společně s městem Plasy
účastní každoročně (Kralovice, Manětín, Mikroregion DS) . Další akce, jako například
den roku (viz výše) jsou zatím v jednání. Co se týká akcí na velké louce – Je stanovený
ceník, který bude platit od příštího léta. Půjčovné laviček, areálu a ostatních věcí bude
pro všechny stejný. Osvobozené budou pouze spolky a organizace se sídlem v Plasích.
Odvoz a příprava od technických služeb si bude každý platit sám, dle ceníku TS. Louka
by se měla zrekonstruovat, ale je problém s vodou, kterou má ve vlastnictví pan Úlovec.
Je to velmi pěkný areál s potenciálem, mnoho měst a obcí Plasům Velkou louku závidí.
Problém je tedy s financemi na opravu, ale také s NPÚ, kvůli projektu, atd.. Pan Duchoň
poradil, aby si město vyžádalo na NPÚ stanovení limitů, které by úpravy měly splňovat.
Vánoční stromeček: Ze tří vytipovaných míst vyhrálo stanoviště před kostelem. Od
některých občanů zazněla kritika, proč to není u silnice, proč je uříznutý a ne na pevno
atd.. Pan Mařík strávil hodně času se zařizováním, koordinováním a sháněním. Na
konec pan Staněk stromeček úspěšně ozdobil a sobotní slavnostní rozsvícení bylo
připraveno. Město zařídí veškeré náklady na jarmark, převoz věcí a ostatní výdaje. Přes
den by to chtělo ozdobit velkými ozdobami, aby bylo vidět i za světla, že je stromeček
ozdobený. Paní Tyrpeklová navrhla, aby byli na rozsvícení pozváni i kněží a požehnali
místu, kde stromeček bude stát.
Kino: Rekonstrukce stále probíhá, otevření nového kina by mělo být někdy v prosinci
2018 a to prvním koncertem. Kino by se dalo využít i k oslavám města, jako je právě den
roku, nebo k jiným akcím, jako jsou bály, maturitní plesy, zábavy, silvestry, atd…
Diskuze:
P. Kolář: Nemá příspěvek do diskuze
MUDr. Z. Tyrpeklová: Proběhnou adventní nedělní koncerty v kostele, na které jsou
tímto všichni zváni.
p. Čiháková: Srdečně všechny pozvala na výstavu betlémů v Lomanech, na každou
adventní neděli mají nějakého hosta. Bude tradiční svatoštěpánský koncert 26. 12.
2017.
Mgr. M. Hurt: V rámci výročí v roce 2018 se ve spolupráci s knihovnou pracuje na
projektu, který má za cíl seznámit mládež s historií zdejší lokality. V plánu je účast na
projektu Prezentace cisterciácké krajiny, kde budou výstavy, přednášky atd.. Členové
sdružení Stará cesta připravují nové brožury o huti a pivovaru v Plasích.
I.Mannová: Proběhly světlušky, Odhalení p. Šimandla, rozsvícení stromečku (v
Nebřezinech dokonce dva) Vypilo se 20 litrů svařáku, vystoupila Sagita a ZUŠ. Výtka
panu starostovi Plas za to, že odmítl darovat panu Mutinskému knihu Plasy známé –
neznámé. Pan Mutinský se jako významný malíř angažuje, aby jeho výstavy probíhaly
v Plasích a přitáhl sem co nejvíce lidí.
Pan Zídek (nepřítomen) si stěžoval na plaský zpravodaj, kde bylo chybně otisknuto
několik stran a texty proto byly nesprávně uspořádané a nepřehledné.
Koupaliště – Do této debaty se zapojili všichni členové a vznikla dlouhá, nicméně věcná

diskuze. Koupaliště je v příšerném stavu a vzhledem k tomu není příliš vhodné k jeho
užívání pro veřejné rekreační účely. Otázka zněla, co se s tím bude dělat a jak se může
toto koupaliště zachránit? Po delší diskuzi se všichni zúčastnění shodli na třech
zásadních bodech. 1) Vyřešit problematiku se špatným přítokem a odtokem vody, kdy
voda v koupališti neprotéká a kazí se. 2) Další problém je se zvěří, která se hojně
usazuje v blízkosti, ale i přímo na vodní hladině, jako jsou přemnožené kachny a nutrie.
3) Z velké části nese vinu za stav koupaliště chybné rozhodnutí NPÚ o zásahu do stavby
(Zkusit znovu apelovat na NPÚ a zahájit nové řízení, aby se koupaliště mohlo efektivně
opravit)
Bc. M. Laláková: 7. 12. rozsvícení stromečku, 5. 12. Mikuláš. Školka má nyní 117 dětí,
kapacita je 120. Žádostí o přijetí přibývá. Jako jedna z posledních akcí před koncem roku
bude hromadné posílání přání Ježíškovi na baloncích.
Mgr.M. Fazekaš: Mgr.M. Fazekaš:
Zpráva od vedení Sokola:
Z hlediska sportovních výsledků můžeme konstatovat, že účást v soutěžích byla vcelku
úspěšná jak pro oddíly volejbalu, tak i fotbalu.
Nynější stav je 6 fotbalových družstev a 3 volejbalová - nově přibyl od listopadu oddíl
mládežnického volejbalu (13 dětí pod vedením Venduly Votíkové), také aktuální situace
v mládežnických oddílech fotbalu dávají po špatných letech naději na zlepšení stavu.
Z rozsahu sportovní činnosti oddílů je zřejmé, že jeho zajištění je velmi náročné jak z
pohledu organizačního, tak i z pohledu souvisejících finančních nákladů.
Proto je pro nás velmi důležité, že se nám díky obětavé práci členů spolku daří získávat
dotace pro fungování TJ z různých dotačních titulů (z krajů, ministerstev, sportovních
svazů) zaměřených na podporu sportu. Důležitou součástí našich příjmů jsou také
členské příspěvky, příspěvky našich sponzorů, příjmy z pronájmů hospod a i příjmy z
pronájmů fotbalových hřišť. Zásadním příjmem je pro nás také podpora města, které
nám na provoz mládežnických družstev přispívá pro nás velmi významnou částkou.
Všem našim podporovatelům touto cestou děkujeme, protože bez jejich pomoci
bychom nedokázali udržet sportovní činnost na odpovídající úrovni.
Jediné co nás v současné době trápí je stav našeho zázemí pro sport. I když při
současném stavu příjmů dokážeme zajistit sportovní činnost, provoz a běžné opravy
našeho sportovního zázemí, tyto prostředky už nestačí na jeho zásadní zlepšení.
Abychom byli schopni zlepšit, nebo ještě lépe navýšit kapacitu zázemí pro sport, je
naším dalším úkolem do budoucna opravit stávající budovu pro sportovní zázemí, a
pokud možno ji dále rozšířit o další kabiny tak, aby mohla potřebám sportovců sloužit
po několik dalších desetiletí. Pro tento náročný úkol se musíme pokusit získat
prostředky z dotačních titulů a samozřejmě doufáme i v zásadní podporu města při
rozdělování dotací na rok 2018.
V tomto roce na hřišti přibyly nové střídačky a nové sítě na volejbalovém kurtu. Šatny
pro rozhodčí byly v havarijním stavu a v současnosti jsou zahájeny nejnutnější opravy,

stejně tak střecha hlavní budovy. Kvůli dětem bude v příštím roce třeba instalovat nové
topení tak, aby bylo prostředí kabin kontinuálně temperováno na přijatelnou teplotu.
.
Mgr. P. Duchoň: Pokračují různé projekty, archeologické průzkumy atd.. Přihláška do r.
diplomacie, v řešení je stále IROP a zpřístupnění prelatury.
Ing. I. Kornatovský: Všechny spolky po sezoně, připravují na další.
Bc. V. Soutnerová: Mezi knihovny spadající pod Plasy přibyly Nadryby, Nová výstava
fotek od Ivoše K. V plánu jsou cestovatelské besedy, v květnu vystoupí na Vondruška.
TIC: Prodávají se knížky, přípravy na léto. Budou nově aktualizované letáky.

Na závěr pan Mařík poděkoval za účast a pohoštění, které připravila Bc. Věra
Soutnerová a pracovníci TIC Plasy, popřál všem účastněným příjemné prožití vánočních
svátků a šťastný nový rok a zasedání kulturní komise ukončil. Debata k probraným
tématům ještě chvíli volně pokračovala. Termín příští schůzky je xxxxxxxxx v xxxxxxxx
Zapsal 6. 12. 2018 Jaroslav Černý a Karel Mařík.

