Kulturní komise
při MěÚ Plasy
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ KOMISE DNE 5. 3. 2019
Účastníci: Ing. I. Kornatovský, Mgr. J. Čiháková, MUDr. Z. Tyrpeklová, D. Švejkovská, Mgr. M.
Hurt, I. Mannová, V. Záhrobský ml., Mgr. M. Fazekaš, M. Cabejšek, J. Jakeš, G. Eckelbauer.
Omluveni: B. Meinlschmidtová
Hosté: Bc. V. Soutnerová, Bc. M. Laláková, Mgr. Jana Průšová, Mgr. Pavel Duchoň, Mgr. Pavel
Kodera
PROGRAM:






Zahájení
Úkoly z minulé komise
Dotace pro rok 2019 – připomínky, návrhy, doplnění
Diskuze a náměty členů komise
Závěr

Body jednání:
I.

Zahájení: Ivo Kornatovský přivítal všechny přítomné členy a hosty na druhé schůzce
kulturní komise v tomto volebním období.

II.

Úkoly z minulé komise:
a) Návrh ceníku na využití prostor Bio Střela – seznámila Bc. Věra Soutnerová
Připomínky – rozdíl mezi cenou plesu a maturitního plesu (8tis. a 20tis.)
Velká cena pro setkávání spolků – 500Kč za salónek, 1000Kč za hodinu na sále
Ceny zahrnují i činnosti na úklid, přestavění prostor. Ceník se určitě bude vyvíjet.
b) Lípa Kongresovka (následovník) – město souhlasí s umístěním označení a očekává
náměty pro realizaci
c) Informace o stavu Aleje vzdechů – 25. 2. 2019 – 14ks stromů je určeno k rizikovému
kácení, 1ks zabezpečení koruny

III.

Dotace města pro rok 2019: Předseda komise seznámil s návrhem rozdělení dotací na
základě podaných žádostí a jejich zdůvodnění, na základě vyřízených dotací za rok 2018
– vše bylo uvedeno v návrhové tabulce (obdrželi zúčastnění členové komise). Návrh a
zdůvodnění bude předloženo radě města.
Připomínky z diskuse o dotacích: Proč výrazněji ponížen SDH Žebnice, ponížit ještě více
SDH Žebnice, ponížit rybáře, ponížit aeroklub, zvýšit dotaci na Barokomaraton, není
možno podpořit dotací zvon v Nebřezinech, podpořit dětské hřiště sokola – některé
vysvětlení situace a možností proběhlo následovně.

IV.

Diskuse:
Paní Čiháková – činnost spolku, předala výroční zprávu, spolek šetří ve své činnosti, ale
ne na úkor náplně, příprava výsadby dubů
Věra Soutnerová – Book start, Noc s Andersenem, PKS – Koloveč
Jana Průšová – kulturní výchova mládeže, besedy, divadlo, promítání (N.Winton),
soutěže na konec školního roku
M. Laláková – akce s dětmi – především využití místních zdrojů, termín zápisu
P. Kodera – příprava muzea na sezónu, zahájení 2. 4. 2019 – náplň sezóny, barkoní akce
– kočáry (22.6.), Jitka Hosprová (21.6. – pravděpodobně v sále prelatury)
M.Cabejšek – letecký den v Plasích
M. Hurt – informovanost v obcích, zajímavosti místní a regionální, U3V
J. Jakeš – fotbal – tréninky, utkání, přístavba kabin, 87 dětí, 110 let Sokola Plasy – 29.6.,
údržba dětského hřiště
I. Kornatovský – fotografie – celostátní soutěž pod patronátem města a kraje, modeláři
- Mistrovství Evropy modelářů F1D
P. Duchoň – informace o činnosti v NKP Klášter Plasy
M. Fazekaš – doplnění informací ze sokola
Z. Tyrpeklová – noc kostelů, velikonoce, akce na léto, 22.5. – čtení božího slova i pro
veřejnost
I. Mannová – akce v Nebřezinech, doplnění informací o zvonu pro Nebřeziny a pomníku
Václava Levého
D. Švejkovská – akce v Žebnici, dětský karneval, masopust
V. Záhrobský – akce v H.Hradišti - maškarní, masopust
Diskuse 2:
a) zpravodaj a anonymní příspěvek – autor nechtěl být zveřejněn a použití tohoto
článku bez uvedení autora, IK - návrh úpravy formy zpravodaje, úprava diskusí
b) Problémy sobotního představení v kině – program a kino si pronajal pan Maroušek,
autor filmu o Odlezelském jezeře – bohužel problémy způsobené nájemcem padají na
PKS
c) návrh na ocenění paní Urbanové za její práci pro město
Ivo Kornatovský poděkoval za účast a zasedání kulturní komise ukončil.
Termín příští schůzky bude upřesněn.
Zapsal 5. 3. 2019 Ivo Kornatovský

