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Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č.P01), jednání řídil předseda komise Jindřich Motýl 

 
Zahájení, schválení programu 

- jednání KK bylo zahájeno v 9,00 hod. 

- zaslaný program jednání byl jednomyslně schválen. 

 

Informace o úkolech z minulých zasedání 

J. Motýl 

- informace o předložení strategie v oblasti kultury na nejbližší zasedání rady města 

- informace o plánovaném setkání pracovníků a organizátorů v oblasti kultury v termínu 15.6.2015. Účastni by 

měli být především pořadatelé kulturních akcí 

- informace o předložení grantů na jednání rady města s tím, že v nedodělcích zůstává oblast nemateriální 

podpory 

- informace o setkání s děkanem p. Kamilem Obrem, i farnost by měla být zařazena do seznamu pořadatelů 

kulturních akcí, je nutno s nimi navázat kontakty a komunikovat.  

- diskuse o možnostech prohlídek věže kostela 

 

L. Vičarová 

- informace o návštěvě kulturního centra v Lipníku (viz. samostatná příloha zaslaná L. Vičarovou) 

 

J. Motýl 

- informace o spolupráci galerie Crears a Rožnovských pivních lázní, řeší se i další projekty, například 

kovosochy 

  

KAM na Rožnovsku 

J. Kučera 

- KAM bude ve stávající podobě vycházet do konce roku, město toto vydávání podpořilo 

- je nutno ale vyřešit další kroky, existují různé varianty řešení 

J. Petružela 

- informace o zasedání redakční rady Spektra Rožnovska 

- je možné zařazení KAMu do Spektra s vyřešením otázky distribuce 

 

- následovala diskuse o podobě Spektra Rožnovska s výstupem: je možné sloučení KAMu do Spektra Rožnovska 

a zřízení webové verze s tím, že je nutno vyřešit distribuci s maximálním zásahem. Otázkou je dodržení 

měsíčního vydávání KAMu 

 

Cena města 

J. Kučera 

- informace o stávajících cenách, kterou jsou udělovány pedagogům a sportovcům roku 

- jsou ale i jiné oblasti, ve kterých by si konkrétní osobnosti zasloužily ocenění 

- návrh nedělit ceny do kategorií 

- je nutno zjistit stávající stav přípravy „manuálu“ na udělování Ceny města, dosud zpracovaný materiál bude 

zaslán členů komise k připomínkování a doplnění 

- může být řešeno i anketou, mohou být oceňovány osobnosti i skupiny, různé úrovně ceny atp. 

 

Kalendář města na rok 2016 

- otázka termínu tisku 

- mohou být dva různé – malý (galerijní) a velký (reprezentativní) 

- otázka spolků zda a v jaké podobě se chtějí prezentovat a zda nedělají vlastní kalendáře 

 

Závěr: 

Jednání KK skončilo ve 14,00 hod. 

Další zasedání kulturní komise města Rožnov p.R. se uskuteční 8.6.2015 od 10,00 hodin v malé zasedací 

místnosti MěÚ. 

V Rožnově p.R., zapsal : Tomáš Gross  


