MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ
KULTURNÍ KOMISE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KULTURNÍ KOMISE

9. 1. 2013
Přítomni:
Doubek, Havlíková, Zápotočná, Gruberová, Žaludová, Březinová,
Semrádová, Pešinová, Rokosová, Janda, Šimánková
Omluveni:
Dvořáková, Čermáková, Vyhnalová, Pánková, Kisvetrová
Neomluveni:
POZVÁNKA NA KULTURNÍ KOMISI
9. 1. 2013
Zdravím přátelé,
rád bych vás všechny pozval na jednání kulturní komise na středu 9. 1. 2013, od 17 hodin do zasedací síně
radnice
PROBEREME
Plány na první čtvrtletí roku 2013
Předběžné plány na 1/4 2013
Ples města 2013
Masopust města 2013
Obsazení kulturní komise
Těším se na setkání s vámi. F. Doubek

Program KK:
1. Návrh členů kulturní komise pro rok 2013
Předseda:
František Doubek – za město Planá nad Lužnicí, kultura@plananl.cz

Členové:
Jiřina Čermáková – MŠ Pohádka
Josef Janda- ZUŠ Sezimovo Ústí
Václava Vyhnalová – městskou knihovnu
Eva Žaludová – Plánské ozvěny
Jana Pešinová – místní skauti
Jaroslava Semrádová – kronikářka
Lenka Kisvetrová
Miroslava Rokosová – Písničkové Froťánky
Jaroslava Pánková - Matoušková
Vladimíra Březinová - Lužničánek
Miroslava Gruberová – MC Kopretina
Hana Dvořáková – za ZŠ
Paní Buzková Miroslava, která byla členkou kulturní komise v roce 2012 se
z časových důvodů nadále nemůže účastnit KK a proto jí zastoupí pro rok
2013 paní Miroslava Gruberová.
2. Odsouhlasení zápisu z předcházející KK ze dne 31. 10. 2012 – bez
připomínek.
3. Plánské ozvěny – paní Žaludová seznámila KK s harmonogramem
uzávěrek a termínů expedice PO v roce 2013, připomínka
k dodržování termínů, info k stálým dopisovatelům PO – dodržet
měsíční vymezený prostor, eventuálně dopředu hlásit mimořádné
navýšení prostorů nebo absenci článků.
Připomínka ke zvláštnímu číslu PO k výročí obchvatu Plané - bude se
projednávat v radě města, jakou formu zvolit – zatím návrh – bude
to spíše fotokronika.
4. Plány na únor – dle harmonogramu – odsouhlaseno - viz stránky
města
5. Předběžný výhled na ¼ 2013 – výstavy, koncerty – odsouhlaseno
6. Večírek ZUŠ – 5. 2. – přidat do plánu – poslat plakáte k – pan Janda
7. Maškarní pro děti – MC Kopretina si pro úplně nejmenší připraví
maškarní v DPS, předškolní věk se sejde pod hlavičkou města a s J.
Břečkovou 2. 2. v obřadní síni radnice a restaurace Maxim – také

v součinnosti s městem připraví 10. 2. Dětský maškarní ve svých
prostorách s DJ Lidralem.
8. Ples sportovců (Maxim) a ples rybářů (Ústrašice) -16. 2. – info o
předprodeji vstupenek
9. Ples města Planá nad Lužnicí – 23. 2. - od 20 hod – Hotel MAS
Sezimovo Ústí – hraje Big Papa a Lužničanka – předprodej
vstupenek od 1. 2. v sekretariátu starosty. Zahájení Trubači OMS
Tábor – s panem Vyhnalem, 2x vstup předtančení s taneční skupinou
Jitky Čápové, Autobusy zpět zajištěny, zajistit tombolu.
10. Masopust
- Téma Masopustu – podtitul – „konec světa sice nenastal, ale
něčeho se určitě ještě dočkáme“
- Trasa, zastavení, časový harmonogram
- Překvapení před radnicí
- Program – masky, občerstvení, hudba, atd.
- Účastníci – party¨
- Hudba
- Zdobení vozů, atd.
- Večer – masopustní rej u Maxima s Happy Bandem
- Masopust jako součást projektu – Poznávání tradic bez rozdílů
hranic – návštěva z Rakouska a Slovinska, (nezapomenout
Banner)
- Účast Radia Blaník – ne
- Stánky
- Technické služby
- Hasiči
- Omezení dopravy, atd.
11. Diskuze – různé – distribuce PO před vánoci a problémy s ní –
možnost vyzvednout PO na poště, v knihovně a v Tabáku Vlasty
Pechkové, jednotlivé masky na maškarní, zápůjčky kostýmů, témata
jednotlivých skupin, problémy s občerstvením – Masopust (povolení,
hygiena, atd.) a řešení – objednání profesionálního řezníka.
12. Příští schůzka KK – začátek března 2013 – dotace, plán na Festival
nad Lužnicí, Bambi, Vodnický den, Slavnost obchvatu Plané, atd.

Zapsal František Doubek, 9. 1. 2013, v Plané nad Lužnicí

