Informační, kulturní, rozvojová a školská komise
při MěÚ Plasy
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ KOMISE DNE 9. 9. 2014

1. Účastníci: K. Mařík, V. Soutnerová, I. Kornatovský, J. Čiháková, P. Škop, M. Laláková,
P. Kolář, P. Martin Sedloň, J. Průšová
Omluveni: P. Duchoň, M. Hurt, J. Koudelová
Hosté: V. Kalivodová, Š. Růžková

2. Program:
-

zahájení
kontrola zápisu z minulého zasedání
zhodnocení pouti 2014
Den lesa
diskuze
závěr

Body jednání:
I.
II.
III.

IV.

V.

Zahájení provedla výjimečně paní Čiháková, všechny přivítala na své Hájovně,
poděkovala všem za spolupráci.
Kontrola zápisu ze zasedání IKRŠK dne 10. 6. 2014: provedl K. Mařík.
Pouť Na královnu – Program na Velké louce byl v sobotu i v neděli. Na vystoupení
Michala Davida revival přišlo okolo 350 návštěvníků. Večerní zábava byla pěkná,
jen byly připomínky od návštěvníků na nedostačující počet míst k sezení.
V. Soutnerová vznesla požadavek na zakoupení skládacích stanů, které by
využívaly organizace v Plasích.
Den lesa – Začátek akce v 11 hodin, moderátor Petr Vejvoda, tradiční česká
zabijačka, dřevorubecká show, hudební vystoupení. Lesy ČR uskuteční metodický
program pro ZŠ Plasy. Křest publikace – Lesnictví v Plasích. Občerstvení zajišťuje J.
Podlena.
Diskuze: K. Mařík – Přečetl dopis od pana Hurta a dále ho přečte na jednání ZM.
J. Čiháková – Proběhne 10. Svatováclavská pouť 28. 9., připravuje adventní
koncert a všechny pozvala na výstavu betlémů, která začne 1. adventní neděli.
V. Soutnerová - Proběhlo pasování prvňáčků na čtenáře – Moudrá kniha. Na
příští rok přemýšlí o nějaké světelné projekci na sýpku. Požádala o spolupráci

I. Kornatovského. V říjnu proběhne Týden knihoven – přednáška se Stanislavem
Motlem na téma Lidice.
P. Škop – Termíny Brutusu na příští rok. Opět to bude vždy poslední sobota
v měsíci (květen – srpen).
J. Průšová – 29. 11. Bude v Plasích rozsvícen stromeček, vystoupí žáci z páté třídy
a proběhne tradiční jarmark.
Š. Růžková – Sdělila plán akcí na rok 2014/2015. Podzim: 28. 10. Drakiáda na
letišti v Plasích, 31. 10. Cesta za čarodějnou knihou. Potřebovala by zapůjčit
startovací čísla. Ráda by je zakoupila, ale jsou příliš drahá. M. Sedloň se
v chráněné dílně v Teplé zeptá, zda-li by je neušili.
I. Kornatovský – Se vyjádřil k projekci na sýpku, na kterou už on sám promítal.
V. Kalivodová – Jamky riders: Jízda přes koupaliště – bylo asi 30 soutěžících a
okolo 200 návštěvníků. Letní kino v klášteře bylo úspěšné a návštěvnost byla větší
než v kině. Od září bude opět promítání v kině. 7. 11. divadlo Kapsa pohádka pro
děti.
K. Mařík poděkoval všem za účast a spolupráci za celé čtyři roky, paní Čihákové za pohoštění.
Termín příští schůzky nebyl určen. Oznámí ho V. Kalivodová v listopadu.
Zapsali: K. Mařík a V. Kalivodová dne 1. 10. 2014

