
Příloha č. 1 

Doporučení odborné skupiny v oblasti kultury a 

kulturního vyžití  

v Rožnově pod Radhoštěm 
___________________________________________________________________________ 

 

Odborná skupina byla svolána na základě požadavku zastupitelstva města Rožnov pod 

Radhoštěm, vyplývajícího z usnesení č. 19 ze dne 25. února 2014, kdy zastupitelstvo města 

„ukládá radě města, ve spolupráci s Kulturní komisí města Rožnov pod Radhoštěm, 

zpracování komplexní studie kulturního vyžití ve městě, včetně návrhu budoucího řešení 

kulturní infrastruktury a dále zhodnocení ekonomické efektivnosti stávajících a současně 

navrhovaných opatření pro projednání na červnovém zastupitelstvu.“ 

 

Odborná skupina, ve složení Markéta Blinková, Daniel Drápala, Petr Hofman, Pavel Zajíc, 

Pavel Jakubík, Romana Rusková, Ivo Marcin, opakovaně zasedala k problematice kulturního 

vyžití a v rámci své činnosti: 

 

 navštívila multifunkční kulturní centrum v obci Zašová, s cílem seznámení se 

s provozem a využitím tohoto typu kulturního zařízení, porovnávala možné kapacity a 

využití jednotlivých prostor zašovského centra a rovněž s provozovatelem dále 

diskutovala možnosti financování realizace těchto projektů a předpokládanou výši 

provozních a ostatních nákladů. 

 

 zhodnotila stávající Koncepci kultury města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2009 -

2019, zejména pak současný stav kultury ve městě a dále pak stav kulturní 

infrastruktury v Rožnově pod Radhoštěm a přilehlém okolí ve vazbě na fungování 

kulturních subjektů ve městě. 

 

 zhodnotila každoročně předkládané a kontrolované provozní náklady městské 

infrastruktury využívané pro pořádání kulturních akcí, a dále ve vazbě na provozní 

náklady soukromé či státní infrastruktury využitelné pro pořádání kulturních akcí ve 

městě. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Na základě výše uvedené činnosti odborná skupina v oblasti kultury v Rožnově pod 

Radhoštěm dospěla k následujícím závěrům: 

 

 stávající Koncepce kultury města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2009 – 2019 plně 

reflektuje aktuální situaci kultury ve městě jak z hlediska fungování kulturních 

subjektů, tak zejména z pohledu městské kulturní infrastruktury. 
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 zhodnocení stávajících provozních nákladů na kulturní vyžití ve městě, tak jak je 

každoročně předkládáno rovněž na zastupitelstvo města, je možné jen z pohledu 

městské kulturní infrastruktury a nelze zhodnotit zejména z  pohledu potřebnosti či 

dostatečnosti kulturních pořadů konaných ve městě.  

 

 Není dostatečně využíván jedinečný potenciál existence Valašského muzea v přírodě 

ve městě, resp. značky „valašského městečka“, ani unikátní infrastruktury, kterou 

existence této atrakce nabízí.  

 

 přijetí dotace na projekt „energetické úspory kina Panorama“ a realizace tohoto 

projektu, nutně vyvolá návazné a okamžité investice do zlepšení technického stavu 

budovy kina a dále investice do interiérového řešení budovy.   

___________________________________________________________________________ 

 

 

a dále odborná skupina v oblasti kultury ve městě Rožnov pod Radhoštěm doporučuje: 

 

 

 v současné době pozastavení (odmítnutí) schválené dotace na „energetické úspory 

budovy kina Panorama“ z prostředků Operačního programu životní prostředí a 

prostředků SFŽP ČR. 

 

 za stávající situace kulturní infrastruktury ve městě, rozšíření spolupráce 

s Valašským muzeem v přírodě, zejména pak v oblastech divadelní scény a dále 

ověření možnosti promítání letního i krytého kina v prostorách Valašského 

muzea v přírodě. 

Tento krok je žádoucí zejména s ohledem na využití jedinečné atrakce 

nacházející se na území města a s cílem zvýšení propagace a zájmu o kulturní 

pořady i ze strany turistů. 

 

 ověření možnosti vybudování a zejména financování multifunkčního kulturního 

centra a dále možných aktérů podílejících se na projektu (Valašské muzeum 

v přírodě, soukromé subjekty, apod.) a teprve až po ověření těchto možností, 

případnou úpravu, popř. dopracování stávajících projektů na vznik tohoto 

centra. 

 

 zvážení existence provozu kina Panorama a další využití, příp. prodej či demolici 

budovy, která se momentálně nachází ve velmi špatném technickém stavu. 

    


