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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 10,00 hod. 

- omluven z jednání je Jan Petružela a Daniel Drápala 

 

Výběr tématu roku 2016 pro potřeby hodnocení projektů v grantovém systému  

J. Motýl 

- je nutno stanovit téma na rok 2016 

- bude to jeden z dílčích parametrů v hodnocení žádosti o finanční příspěvek v rámci grantových schémat města 

- téma tedy musí být dostatečně obecné pro všechny pořadatele 

P. Zajíc 

- informace o tematických rocích realizovaných v minulých letech 

- v minulosti částečně propojeno s ediční řadou RMT 

T. Gross  

- v této ediční řadě pro rok 2016 je v plánu vlastivědné putování údolím Rožnovské Bečvy 

K. Kosová 

- v roce 2016 proběhne také  revitalizace parku a sní spojené větší využití parku 

P. Trčka 

- pozor na úzké zaměření tématu s tím, že žádat mohou všichni a nesmíme je tímto omezit 

T. Hofman 

- návrh tématu: rožnovští rodáci, rožnovské osobnosti 

J. Motýl 

- návrhy témat: Rožnov všemi smysly, Nový talent Rožnova, Bečva řeka Rožnova nebo Osobnosti Rožnova  

- téma bude zvoleno také s ohledem na přesah do dalších oblastí grantů – sport, životní prostředí, sociální oblast 

Úkol pro všechny do příští komise – shromáždit názory a nápady na téma města s dodáním T. Grossovi 

v termínu týden před jednání další KK. 

 

Podrobná diskuse k aktivitám, které navrhne kulturní komise do strategické komise za účelem prosazení 

do hlavních aktivit města v roce 2016 

J. Motýl 

- 9.9.  proběhne jednání strategické komise o projektech, které půjdou do realizace a budou zapracovány do 

rozpočtu města 

- kulturní komise má v termínu do o 19.8. navrhnou své body - co chceme za kulturní komisi prosazovat. Netýká 

se grantů, které jsou již v realizaci. 

 

Plán termínu a akcí, které jsou Rožnovem akcentovány 

Běh rodným krajem Emila Zátopka jako – Den města 

L. Vičarová 

- Rožnov fest koncerty s kapelami (nezávislá scéna), profesionální i amatérské, aktivity domácích místních, 

divadly, aktivitami pro děti – jednodenní startovací projekt + k tomu výstavy, například v parku, soutěže,  

 I. Kitzbergerová 

- realizace výstavní síně s podporou města s výstavou Quida Kociána „Dílo posedlé krásou“. Město by se 

zapojilo investicí do výstavby síně 

P. Trčka 

- vybudování galerie místních umělců, stálé expozice spojené s veřejným prostorem 

L. Vičarová 

- využití prostor Komerčních domů, uvažovalo se o Muzeu Tesly 

J. Motýl 

- měli bychom se soustředit na park a outdoorové expozice 

- můžeme se inspirovat expozicí v Lipníku 

P. Trčka 

- kulturní mapa města s vyznačením míst souvisejících s kulturou, lze spojit s kalendářem akcí 

T. Hofman 

- kameny paměti, rozmístění od roku 2016 



 

M. Rethyová 

- více akcí souvisejících mezigeneračními vztahy. Setkání a propojení tří generací 

J. Motýl 

- dobudování infrastruktury VKC a přístavba knihovny 

- dříve odhlasované zvýšení grantového rámce 

 

Galerie místních umělců 

Je nutno dodat data za knihovnu a VKC a galerii u I. Kitzbergerové 

 

Do příští komise s předstihem všem poslat podklady k infrastruktuře, hlasovat se bude o konkrétních 

projektech s rozsahem rozpočet (odhad) a timing a priorita 

 

 

Aktualizace strategie rozvoje kultury, nové zadání pro kulturní agenturu 

J. Motýl 

- opakování usnesení z 13.4. 

Další diskuse 

J. Kučera 

- komise má odborně pomoci s nastavením směrování kultury 

Návrh 10 bodů: 

- Spolukoordinace termínu akcí, vytvářené provázaných termínu, spolupráce v oblasti kultury 

- Spolupráce se školami, vyhledávání nových talentů a jejich podpora  

- Program systémové podpory netradičních místních amatérských aktivit – obohatit scénu o malou a 

amatérskou kulturu – vytvořit nástroje 

- Spolupráce s grantovými projekty, které podpoří kulturní komise – příspěvkovky musí s projekty 

pracovat a spolupracovat, je nutno se provazovat s pořadateli akcí 

- Technická podpora uměleckých aktivit ve městě - podium, zvuk a další 

- Zapojení města do národních projektů za účelem distribuce našich umělců (talentů) nebo jejich 

dovezení k naší akci 

- Revitalizovat propagaci kulturních počinů ve městě, outdoorový systém, promo kultury ve městě 

- Podpora aktuálně tvořících umělců působících ve městě 

- Aktivní práce s dotacemi – získávání dotací z různých zdrojů 

- Využití kulturních akcí ve spolupráci s turistickým ruchem 

 

Dvě obecné oblasti: 

Vyšší akcent na vlastní scénu, původní a originální akce 

Vlastní kulturní identita města 

 

Úkol - je nutno se k jednotlivým bodům písemně vyjádřit a reagovat do 5 dnů od obdržení zápisu 

Odkaz na zřizovací listinu TKA a knihovny: 

http://knir.cz/o-knihovne/ke-stazeni/zakladni-listiny-a-dokumenty/ 

http://www.tka.cz/Dokumenty/2014/zrizovaci_listina.pdf 

 

- úkoly pro kulturní scénu, které nejsou v souladu se zřizovacími listinami a vůbec zaměřením např. knihovny se 

jí samozřejmě netýkají, navrhované  úkoly jsou koncipovány jako priority města s tím, že každá organizace je 

bude plnit ve svém rámci svých možností 

 

J. Kučera 

- stručné představení záměru destinačního managementu a vzniku Rožnovské akční 

- k destinačnímu managementu budou dodány další podklady a toto téma bude zařazeno na další schůzku KK 

 

 

Jednání KK skončilo ve 12,50 hod. 

 

 

Další zasedání kulturní komise města Rožnov p.R. se uskuteční 13.8. od 10,00 hodin v malé zasedací 

místnosti MěÚ. 

 

 

V Rožnově p.R., zapsal : Tomáš Gross, 24.7.2015  

http://knir.cz/o-knihovne/ke-stazeni/zakladni-listiny-a-dokumenty/
http://www.tka.cz/Dokumenty/2014/zrizovaci_listina.pdf

