
CHCEME ZLEPŠIT ŽIVOT 
OBČANŮ aneb 
(SPOLU)PRACUJEME A 
PLNÍME VOLEBNÍ SLIBY 
Vedení radnice pověřilo ihned po volbách pracovní skupinu pro 
Víceúčelové kulturní centrum dalšími úkoly. Již od roku 2008 
navštěvují pracovníci kulturních zařízení v Rožnově další města 
a jejich kulturní zařízení, aby načerpali inspiraci a získali 
zkušenosti i odjinud. Za tu dobu se již inspirovali ve Vyškově, 
Brně, Teplicích, Frenštátu, Hranicích a Zašové. Minulý týden 
navštívila pracovní skupina Kulturní centrum ve Frýdlantu a v 
dalších dnech ji čeká cesta do kulturního centra a kina 
v Uherském Brodu, v Zašové a ve Valašském Meziříčí. 

Zmapování takových zařízení bude podkladem a součástí materiálu pro zpracování analýzy 

o velikosti a finanční (stavební i provozní) náročnosti plánovaného Víceúčelového centra 

v Rožnově. Analýza bude podkladem pro hledání dotačních titulů a finančních zdrojů 

a doporučením pro nově zvolené zastupitele města, aby zodpovědně, na dlouhá léta, rozhodli 

o dalším plánovaném koncepčním kroku, o této investici do zázemí pro kulturu. Aby dobře 

rozhodli o budoucím všestranném rozvoji kultury pro občany v našem městě a v celém 

Mikroregionu Rožnovsko. O rozvoji kultury, kde by byly po stránce obsahové i formátové 

uspokojeny nejen majoritní, ale také minoritní skupiny obyvatel. 

 

Fotografie nového kinosálu ve Frýdlantu 



Jsme si vědomi toho, jak se praví v rožnovské Koncepci kultury, že „Každá pokroková společnost 

fandí všestrannému rozvoji svých občanů. Pokud se posiluje kultura, vytvářejí se předpoklady 

nejen ke společenskému, ale také k ekonomickému růstu. Aby byl Rožnov atraktivním pro své 

obyvatele a návštěvníky, měl by být soběstačným, ekonomicky silným a demokratickým městem 

s vysokou úrovní kvality života“. 

Jsem přesvědčena o tom, že Víceúčelové kulturní centrum nejen zvýší kvalitu života občanů 

v Rožnově, ale už nebudeme v tomto směru zaostávat za ostatními městy a posuneme naše 

město opět o několik stupínků výše. 
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Členové pracovní skupiny pro Víceúčelové kulturní centrum: 

 Jan Kučera  - místostarosta (Nezávislí Rožnováci) 

 Jindřich Motýl – předseda Kulturní komise (STAN) 

 Tomáš Hofman – člen Kulturní komise (Zdravý Rožnov) 

 Jan Měrka - předseda sdružení Průmyslový areál Rožnov 

 Jiří Pavlica – člen Finančního výboru zastupitelstva (ANO) 

 Lenka Vičarová – ředitelka TKA, člen Kulturní komise 

 Nikol Krhutová – Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava 

 Ivo Marcin – vedoucí Odboru projektu Město Rožnov 

 Pavel Jakubík – manažer kina Panorama 

 Romana Rusková – dramaturg TKA 
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