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Komise kulturní (KK) Rady města Rožnov pod Radhoštěm 

Zápis č. 12 (šestý v roce 2020) 

Datum zasedání komise: 9. 11. 2020 

Místo zasedání:  online platforma  

Předsedající:   doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D, předseda komise 

Přítomni členové: Mgr. Jan Petružela, Ph.D., Zbyněk Tvarůžek, PhDr. Eva 
Kumínková, Ph.D., ak. soch. Igor Kitzberger, Hana Crhová 

Omluvení členové:   Ing. Petra Kafková  

Neomluvení členové:  --- 

Přizvané osoby:   Mgr. Kosová, místostarosta města 

Začátek zasedání:  16.00 h 

 

Program jednání: 

1.   Seznámení se a připomínkování analytické části Kulturní strategie města Rožnov pod 
Radhoštěm pro roky 2021-2030. 
 

Rozprava: 

Po přivítání předsedou KK se přešlo k projednávání daného dokumentu, který tajemník 

komise rozeslal v předstihu členům KK. Zároveň byla také z časových důvodů omluvena 

zástupkyně zpracovatele, MgA. O. Škochová.  

V části věnované koncepčním a strategickým dokumentům je členy KK připomenuta 

koncepce rozvoje muzejnictví a státní kulturní politiky, v diskuzi je zmíněna pozice VMP vůči 

městu a vznikající strategii, resp. role VMP v městské kulturní strategii. U přehledu kulturních 

aktérů a kulturního kalendáře jsou diskutována data, metodika sestavení tabulek, chybí 

srovnání v časové rovině, ale obecně jsou závěry a expertní doporučení pro jednotlivé 

kapitoly zřejmé a srozumitelné. Dále v diskuzi zaznívají podměty pro celkovou kulturní 

strategii i strategický plán města: 

- na intenzivnější zapojení do péče o veřejný prostor a jeho kultivace, 

- vizuální smog a design městského prostoru, 

- intenzivnější péče o zeleň ve městě, 

- další posilování statusu městského architekta, 

- fenomén kreativního průmyslu. 

 

Závěr jednání: 

Kulturní komise na svém 12. zasedání projednala a připomínkovala analytickou část Kulturní 

strategie města Rožnov pod Radhoštěm pro roky 2021-2030. 

 

Přehled usnesení:  
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Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Další zasedání KK se uskuteční v souvislosti s epidemiologickou situací v adventním čase, 

kdy se KK bude zabývat návrhovou částí Kulturní strategie.  

 

Konec zasedání:  17:30 h 

 

Zapsal:  Ing. Martin Beníček              ……………………………… 
  tajemník komise  
 

Zápis ověřil:  doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D            ……………………………… 
  předseda komise 
 

 

 


