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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 8,10 hod.  

- v programu jednání byly  zařazeny body: 1) schválení usnesení k prezentacím Městské knihovny a TKA, 2) 

Projedání téma roku 2016, 3) Příprava oslav 750. výročí první písemné zmínky o Rožnovu 

J. Motýl 

- k projednání je ještě řada dalších bodů, ale ty zařadíme až do dalšího jednání KK 

- představení nových členů KK – Radka Hasalíka a Petra Hofmana 

 

Usnesení k prezentacím Městské knihovny Rožnov (dále jen MK) a T klubu – kulturní agentury (dále jen 

TKA) 

J. Motýl 

- členy KK byly připraveny dvě varianty usnesení, obě můžeme rozdělit na hlasování o TKA a MK 

 

- diskuse členů KK k jednotlivým návrhům usnesení, představení závěrů vyplývajících z usnesení 

 

 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č.1 - Hlasování o protinávrhu (druhá varianta) – příloha č. P02 zápisu 

4 PRO, 4 PROTI, 2 ZDRŽEL – NESCHVÁLENO 

 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č.2 - Hlasování o původním návrhu (první varianta) – příloha č. P03 zápisu 

2 PRO, 5 PROTI, 3 ZDRŽEL – NESCHVÁLENO 

 

Závěr: do rady města půjde pouze informace bez návrhu schváleného usnesení o obou předložených variantách 

včetně výsledků hlasování 

 

Příprava oslav výročí 750. let od první písemné zmínky o Rožnovu 

T. Gross 

- v této chvíli již máme záměr na vydání dvoudílné publikace představující město Rožnov p.R. Z Ministerstva 

kultury ČR jsme obdrželi příslib na finanční podporu této aktivity. Mohlo by se jednat o jubilejní tisk v rámci 

ediční řady RMT 

K. Kosová 

- klub filatelistů navrhuje vydání poštovní známky 

 

- obecná diskuse ke Dnům města Rožnov p.R., jejichž pořádání v rámci Běhu rodným krajem Emila Zátopka 

nepovažují členové KK za účelné. Se Dny města je potřeba pracovat koncepčně, BRKEZ je sportovní záležitost 

a neměla by být se Dny města spojována. Tento souběh rozhodně není ideální a KK jej nepodporuje. 

 

USNESENÍ č. 3 

KK doporučuje radě města navýšit o 100 tisíc korun částku na přípravné práce k oslavě výročí města a dále 

doporučuje stanovit finanční rámec vyčleněný na oslavy roku 2017. Oslavy doporučujeme provést s 

Rožnovskými slavnostmi jako vyvrcholením v roce 2017. 

Navrhujeme Dny města tvořit jako koncepční akci a stanovit jejich využití. Souběh s během Emila Zátopka 

rozhodně není ideální. 

Navrhujeme stanovit odpovědného pracovníka a pracovní skupinu odpovědného za přípravu oslav výročí města 

a dnů města. 

 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č.3 

9 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL – SCHVÁLENO 

 

Roční téma na rok 2016 

- již dříve bylo odsouhlaseno téma Mapy ráje Rožnova 

- je potřeba vytvořit  zadání pro organizace napříč oblastmi podporovanými v grantovém systému města, dosud o 

ročním tématu nemají žádné informace 



 

- lze vyřešit na druhém workshopu kulturních organizací, který by měl být svolán. Rovněž by měla být vydána 

tisková zpráva 

 

USNESENÍ č.4 

KK doporučuje realizaci kulturního workshopu, kde by mělo být probráno téma města, oslavy výročí, dny města 

a další témata. Dále doporučujeme, aby pracovní skupina  odpovědná za přípravu oslav a dnů města byla stálá a 

odpovídala také za implementaci tématu města. Workshop proběhne až po jednání pracovní skupiny. Za členy 

pracovní skupiny doporučujeme dramaturgické pracovníky: Pavel Jakubík, Dan Drápala, městská knihovna dle 

vlastní nominace, Pavel Trčka, Tomáš Gross a tajemník Marek Havran. 

 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č.4 

9 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL – SCHVÁLENO 

 

 

Další zasedání KK se uskuteční v pondělí 26.10.2015 od 9,00 hodin 

Termín kulturního workshopu byl (předběžně) stanoven na středu 4.11. od 16,00 hodin 

 

Zapsal: 

T. Gross, 8.10.2015 

Schválil:  

J. Motýl, 9.10.2015 


