
Zápis č. 6/2017 z jednání Kulturní komise města Rožnov p.R. 
(dále jen KK) konané v pondělí 20. listopadu 2017 (9.00 hod.) na MěÚ Rožnov p.R. 

 
Přítomni: J. Motýl (předseda), P. Hofman. L. Vičarová,  P. Zajíc, P. Trčka, J. Petružela, M. Havran 
(tajemník), D. Drápala, R. Hasalík, I. Kitzbergerová, M. Rethyová, T. Hofman. Hosté: K. Kosová, J. 
Horký.     
 
Kulturní komise 20. listopadu 2017  (9.00) 
Zahájení, schválení předběžného programu, konstatování usnášení schopnosti. 
 

1. REKLAMNÍ NOSIČE VE MĚSTĚ  
Diskuze nad reklamními nosiči ve městě. Diskuze nad návrhy P. Zajíce, L. Vičarové a nad dalšími 
poznámkami vyřčenými přímo na setkání KK v pondělí 20. listopadu.  
J. Horký představil koncept reklamních nosičů různých druhů rozmístěných po městě.  
- konstatoval, že velké procento z nich vlastní fa. Miger - a ta má oproti jiným, i větším městům v 
okolí, výrazně vyšší ceny.  
- diskuze nad konkrétními lokacemi jednotlivých reklamních ploch (různého typu - skruže, plošné 
panely, apod.) 
- diskuze nad plochami na náměstí: velké plochy (áčka) pro jeden plakát, pro jednu akci: kdo určí, 
který subjekt bude mít svůj plakát na těchto atraktivních plochách v centru? Návrh: měl by to 
zastřešovat celé zřejmě TKA, případně TIC?  
- diskuze nad přístupovými cestami k náměstí, především Palackého ulice, také Náměstí Míru,  
- reklamní áčka na sloupech osvětlení: „klidně ať je 50 kusů po městě, ale promyslet umístění a 
vyvarovat se špatného umístění“ (vyhnout se problémům).   
- široká diskuze nad plochami, arch. J. Horký si dělal poznámky a zaznačoval do mapky 
- Jan Horký zpracuje podklady z dnešní diskuze a pošle členům KK e-mailem, dle potřeby zřejmě se 
uskuteční další schůzka na KK.  
 
2. Kulturní STRATEGIE 
Paní místostarostka K. Kosová představila koncept Kulturní strategie. Konstatováno bylo následně 
např. i.:   
- chybějící „kulturní referent“ na úřadě 
- nesystémová podpora folklorních festivalů 
- grantový systém, zejména nastavení dlouhodobých  
- úkoly neziskovek (z důvodu hodnocení) 
- kulturní infrastruktura, napojení na VMP. Cíl: definice úkolů příspěvkových organizací (zejména TKA) 
v návaznosti pak financování. To naváže to na strategický plán a případné změny v územním plánu 
(vznik nových kulturních center) 
- zmíněno, že participovat na tom bude Culture Matters (dělali Plzeň a další města), dále vzniká 
metodika u sítě zdravých měst (zatím není vydaná), inspirace Jihlava, bude schůzka s lidmi z KVASu: 
právě KVAS odprezentuje, jak by to dělal, musí být participativní…tzn. v lednu 2018 velký workshop 
za účasti členů KK, metodicky povede KVAS.   
 
3. PASSPORT všech usnesení Kulturní komise 2015 - 2017 
Předseda KK J. Motýl zpracoval přehled všech usnesení KK od roku 2015 až do současnosti, cílem je 
vybrat tak nejhlavnější a za těmi si jít v průběhu první poloviny roku 2018. Do příští KK si členové 
projdou a příště se vybere, na čem KK bude trvat a co především bude chtít prosadit (z toho 
usnesení).      
 
Další termín KK: pondělí 18. prosince 2017 v 9.00 hodin  
Hlavní témata této KK:  

- J. Horký posune dál téma reklamních nosičů,  



- Jsme po první schůzce s realizátorem Strategie, informace z tohoto jednání   
- Kontrola usnesení - výběr toho, na čem KK trvá a co je nejdůležitější  
- případně „Zpráva k 750 letům“ 

 
 
 
 
Zpracoval: dne 7.12. 2017 
Marek Havran 
Tajemník KK  
 
 


