
 

Zápis č.1/2016 z jednání kulturní komise města Rožnov p.R. 

(dále jen KK) konané 15.2. 2016 (9.00 hod.) na MěÚ Rožnov p.R. 

Přítomni: : J. Motýl, J., Petružela, P. Zajíc, L. Vičarová, D. Drápala, I. Kitzbergerová, M. Rethyová, P. 
Trčka, T. Hofman, P. Hofman, R. Hasalík, M. Havran (tajemník).  

Kulturní komise: 15.2. 2016 (9.00) 

 Zahájení předsedou J. Motýlem, schválení programu 

1. Logo Mapy ráje 

KK rozhodla, že namísto schvalování loga „Mapy ráje Rožnova“ celou komisí postačí tři členové. Ti 
rozhodnou a představí schválené logo ostatním členům KK. Vybraná trojice: Jan Petružela, Pavel Zajíc, 
Radek Hasalík jednomyslně rozhodla logo neschválit a v akci „Logo“ v této chvíli nepokračovat.  

2. SWOT analýza  

Host I. Marcin (šéf OR) přednesl a přiblížil bližší informace ke Strategickému plánu města a VKS 
(vzdělání, kultura, sport) SWOT analýze z ohledu Odboru rozvoje: dle něj: do konce února by bylo 
ideální aktualizovat VKS SWOT analýzu a na Odbor rozvoje (OR) poslat návrhy na projekty, které 
se mají realizovat v příštích dvou letech. OR dá doporučení a případně udělá nutné kroky.  I. 
Marcin: „Zaktualizujte SWOT, zjistěte, jestli to je aktuální navrhněte kroky jak spravit slabé 
stránky a využít silné stránky a možnosti. Možnosti v kultuře v příštích 2-3 letech: programů je 
více, můžeme využívat i přeshraniční spolupráci, dále Interreg, V4, čistě na kulturu to není, ale je 
potřeba hledat. Rozšířili jsme spolupráci s partn. městy, společně se připravuje projekt na 
kulturní projekt na kulturní pásmo v zemích V4 – Folklor fusion.“   

Postřehy k současné VKS SWOTce:  

- vydělit kulturu z celé tabulky a udělat výhradně kulturní SWOTku.  
- Vyhodit slabinu chybějící mobilní podium – naopak dát do silných stránek 
- spolupráce s VMP – vyhodit ze slabých stránek, už to není slabá stránka 
- TIC: už není „špatné“, práce TIC je výrazně lepší, než v době tvorby SWOT  

Diskuze ke SWOTce: diskutovala se mj. nedostatečná práce s historií města. Ta je málo využívána 
např. školami – zapojit do toho školy, a to prostřednictvím ředitelů, kantorů. Možností, jak 
„pracovat s pamětí“ jsou třeba Lázeňské chodníky. Aby se vědělo, že „historie“ není jen VMP – 
např. dobrý projekt kostela - „Otevřené brány“. Teď je slabá stránka práce s lokální historií.  

Komise dále dohodla, že členové co nejdříve mejlem (na tajemníka marek.havran@roznov.cz ) 
pošlou náměty na doplnění SWOT a projekty do zásobníku projektů. Všechny nápady budou 
seskupeny do jednoho projektu a ten ještě před další komisí poslán všem členům. 

3. Představení projektu p. Kupčíkové (předkládala Kristýna Kosová a Jan Kučera) 

Jedná se o umístění jednoho kusu sochy někde v Rožnově p. R. (p. Kupčíková)   

Předběžný výstup komise: nejvíce je „reálná“ asi socha „paní v parku (žena v trávě)“ – mezi 
cestou a školou na Pionýrské.  Možná také „žena ve vaně“, ale i další – ještě bude diskutováno.  
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Doporučení KK: budeme řešit později, počkat na architekta a plánované setkání k diskusi o 
veřejném prostoru, tam se stanoví koncepce a dle ní bude možno posuzovat návrhy paní 
Kupčíkové.   

Dále v diskuzi k tomuto např.: „Co s Palackým? Je to nejstarší pomník Palackého na Moravě, je 
třeba udělat to důstojnější.“ 

4. Reklamní plochy pro kulturní využití (K. Kosová) 
4.1. Reklamní skruže: K. Kosová: „Jsou tedy dvě varianty: vysoutěžit a nebo provozovat „pod 

městem“. Pořizovací cena nosiče 20-50 000 kč,  

Vysoutěžit nebo provozovat! Pro město velikosti Rožnova se jedná zřejmě o cca 15 skruží.     

4.2. Plachty na kulturní akce:  

Např. v Brně mají bannery na výšku 50x200cm dá se dát na sloupy veřejného osvětlení (SVO), 
mosty do centra a u knihovny, mohly by to být oficiální plochy, kam by se dávaly reklamy na 
kulturní a sportovní akce (nejen města).  

Diskuze KK: velké akce stále mohou jít nad most, oboustranný pouták nad most (např. na 
festival Jeden svět“) vyjde cca na 4800 kč, menší pouták cca 700 kč. Padl také návrh, že jak 
bude fungovat cca 15 skruží po městě na pevně daných místech, mohlo by být také cca 15 
pevných místo pro pravidelný umísťování plakátů apod. na akce (místa: příjezdy do Rožnova, 
TIC, mosty, centrum, dva uvažované hlavní rozcestníky-tj.vlakové/autob.nádraží a parkoviště 
u VMP…). Poznámka ke skružím: Skruže jsou ideální na pěší zónu, kde je na ně vidět ze všech 
stran. Ale např. na chodníku je zřejmě výhodnější „placatý“ nosič…  

Předběžné doporučení k reklamám na sloupech (50x200 cm – vzor Brno): je to lepší asi spíše 
na dlouhodobý navigační systém – firmy, areály apod. Na jednorázové použití např. pro 
kulturní akce je to nevhodné.      

 

5. Další termín KK (swot analýza): středa 9.3. 8.00 hodin.  

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval dne 29.2. 2016 
Marek Havran 
tajemník Kulturní komise Rady města Rožnov pod Radhoštěm 


