
 

Zápis č.14/2015 z jednání kulturní komise města Rožnov p.R. 
(dále jen KK)  

konané 23. 11. 2015 na MěÚ Rožnov p.R. 
 
Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č.P01), jednání řídil Jindřich Motýl 
 
Zahájení, schválení programu 
- jednání KK bylo zahájeno v 9,05 hod.  
- v programu jednání byly zařazeny body: 1) Vyjádření KK k víceúčelovému kulturnímu 
centru (dále jen VKC), 2) Výstavní a galerijní prostory v Rožnově, 3) Téma pro rok 2016, 4) 
Různé  
 
1) Vyjádření KK k VKC  
J. Motýl 
- KK by měla dát vyjádření z hlediska potřebnosti VKC, kapacity a řešení prostor 
- doporučení by mělo zohledňovat dobré příklady z praxe v oblasti kultury 
I. Kitzbergerová 
- upozornění na chybějící výstavní a galerijní prostory  
J. Petružela 
- požadavek na změnu zápisu ze zasedání komise pro strategický rozvoj 
 
Bod Vyjádření KK k VKC byla nakonec z důvodu chybějících podkladů vyřazen, bude 
projednáván na samostatném zasedání KK 3.12.2015 
 
2) Výstavní a galerijní prostory v Rožnově p.R. 
K.Kosová 
- informace o připravované revitalizaci městského parku. Ten je v ochranné památkové zóně, 
prozatím neproběhla diskuse s památkáři 
- realizujeme workshopy, na kterých sbíráme informace a představujeme prozatímní varianty 
řešení revitalizace parku 
- ostatní zajímavé plochy – revitalizace sídlišť, místní části 1. Máj, 5. Květen, Písečný, 
Koryčanské Paseky, veřejná prostranství a areál Tesly 
- otázka je samozřejmě mobiliáře v parcích 
I. Kitzbergerová 
- KK by se měla vždy vyjadřovat k těmto zásadním koncepcím a dalším materiálům města 
- co se týče konkrétních výtvarných objektů do veřejného prostoru, mám kladnou odezvu od 
výtvarnice Aleny Kupčíkové, jako možná vhodná se jeví lávka přes most směrem ke 
knihovně 
K. Kosová 
- u městských pozemků je nutno řešit s odborem správy majetku a odborem rozvoje, jaké jsou 
celkové záměry s daným prostranstvím 
J. Motýl 
- lze využít pozitivní zkušenosti Lipníku, město pravidelně nakupuje díla, která jsou výstupem 
například workshopů, návazně lze zřídit veřejnou galerii 
I. Kitzbergerová 
- sympozia nemusí být každoroční, musí ale být ustanoven člověk, který je bude koncepčně 
řešit a organizovat 
P. Trčka 
- mělo by se řešit v návaznosti na pasportizaci památek 
T. Hofman 



 

- nezapomenout na graffiti scénu – jedná se také o streetart, je potřeba vyčlenit prostor, 
vhodná by byla například protihlukova stěna u skateparku   
 
- diskuse k tématu 
 
USNESENÍ č.1: 
KK doporučuje uspořádat: 
-workshop s městským architektem, architekty a galeristy města, universitami, KK města, 
nezávislou street-artovou scénou a správou majetku. 
-workshop bude systémově diskutovat využití veřejného prostoru. Zda chceme park jako 
galerii, nebo jen určitý projekt, například sochy (bienále a nákup, vlastní koncepce) a zda 
využijeme jen park nebo všechny prostory včetně sídlišť a periférií a pak prostory jako 
budovy/podchody (vše v návaznosti na pasportizaci) 
-dle povahy projektu se určí forma realizace, ale v zásadě vykoná TKA s odborným garantem 
-timing: konec ledna, svolá rada. 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 1  
9 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL – SCHVÁLENO 
 
USNESENÍ č.2: 
KK doporučuje projekt Aleny Kupčíkové jako první signální realizaci a možné pilotní téma 
pro workhop. 
 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 2  
9 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL – SCHVÁLENO 
 

3) Téma roku 2016  
I. Kitzbergerová 
- je nutno zadat logo tématu roku, které by mělo být jeho značkou 
J. Motýl 
- vycházet by mohlo v návaznosti na logo Rožnova 
- je možno vyhlásit veřejnou soutěž pro rok 2017, pro příští rok již asi nestíháme, to by pak 
mohl zpracovat městský grafik 
USNESENÍ č. 3: 
KK doporučuje navržení loga Mapy ráje na rok 2016 grafikem města k uvedení v lednu 2016. 
 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č.3  
7 PRO, 0 PROTI, 2 ZDRŽEL – SCHVÁLENO 
 
4) Různé 
I. Kitzbergerová 
- nespokojenost se zápisy z KK, jsou dodávány pozdě a obsah neodpovídá jednání KK (viz. 
dopis členům KK) 
 
- budeme řešit rozesíláním všem člůenům k připomínkám přes dokumenty googlu 
K. Kosová 
- reklamy ve městě – stávající áčka jsou nevyhovující, hledáme řešení, neměly by být 
v ulicích vedoucích do centra města 
- provést musíme také revizi reklam umístěných na sloupech veřejného osvětlení 
- regulovat se bude také reklama nad mostem 



 

- samostatnou otázkou jsou reklamy na betonových skružích (stávající výlepová místa 
MIGERu) 
 
- diskuse o současné situaci v reklamních prostorech 
 
Další zasedání KK se uskuteční ve čtvrtek 3.12.2015 od 13,00 hodin 
 
Zapsal: 
T. Gross, 30.11.2015 
Schválil:  
J. Motýl,  
  


