
Zápis z jednání Komise paměti města  

konané 4. 3. 2019 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Hosté: Kristýna Kosová 

Jednání komise bylo zahájeno 4. 3. 2019 ve 12,05 hod. 

 

1. Informace o činnosti nově jmenované Komise paměti města 

D. Drápala 

- přivítání členů komise, informace o ustanovení komise, o základních principech jejího 

fungování, o jejích kompetenčních oblastech: a) ediční řada Rožnovské malé tisky a další 

vydavatelské počiny města; b) projekt Kameny paměti; c) výročí (města, institucí, připomínka 

událostí a osob); d) návrhy na pojmenování ulic; 

- představení jednotlivých členů komise. 

 

2. Pojmenování ulic 

D. Drápala 

- v novém volebním období byla svěřena tato odborná kompetence Komisi paměti města, 

definitivní rozhodnutí činí zastupitelstvo města; 

- členům komise byla předsedou v předstihu zaslána certifikovaná metodika Ochrana místních 

a pomístních jmen a urbanonym jako zdroje lokální, regionální a národní identity a kulturního 

dědictví, která po odborné stránce řeší pojmenování ulic; 

- seznámení se způsobem pojmenovávání ulic v Rožnově v minulosti (kompetenčně 

neukotveno – Kulturní komise v roce 2004, Rada města apod.), při pojmenování v roce 2004 

využívány v rámci podpory lokální a regionální identity historické názvy míst, odkazy na 

osobnosti spjaté s místem či dějinami města, připomínka tradičních zaměstnání, lázeňství 

apod., nevyužita zůstala personální urbanonyma odkazující na osobnosti E. Vencla a B. M. 

Kuldy; tento postup se s odstupem let ukázal jako progresivní a koresponduje s doporučenými 

postupy v textu certifikované metodiky; 

- informace o doručených podnětech na pojmenování ulic: 

 

a) přejmenování ulice Hřbitovní na ulici Maria Kotrby 

K. Kosová 

- je to vhodné i s ohledem k letošnímu výročí Maria Kotrby; 

- vzhledem k nízkému počtu registrovaných adres nevyvolá přejmenování zásadní problém pro 

občany a firmy sídlící na této adrese  

 

USNESENÍ Komise paměti města č. 1/2019: 

Komise Paměti města doporučuje změnu dosavadního názvu ulice Hřbitovní  

na ulici K o t r b o v u.  

 

HLASOVÁNÍ (USNESENÍ Č. 1) 

6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL – SCHVÁLENO 

 

b) pojmenování ulice v nové lokalitě nad sídlištěm (a ulicí) 5. května   

- návrhy vzešlé od investora představila K. Kosová; 

- v diskuzi bylo poukázáno na komplikovanou situaci i ve vztahu k neujasněnosti dotažení 

ulice 5. května; 

- potřeba řešit systémově i vzhledem k další plánované výstavbě v širším okolí; 

- vhodné v tomto případě pracovat s pomístními názvy a zažitými jmény lokalit. 

 



USNESENÍ Komise paměti města č. 2/2019: 

Komise paměti města doporučuje pojmenování hlavní komunikace od ulice Kulturní po   

      ulici Láz jako ulice  P í s e č n á. 

Komise paměti města doporučuje pojmenování vedlejší kolmé komunikace v nové 

zástavbě jako ulice  N a  S t a r k á c h. 

 

HLASOVÁNÍ (USNESENÍ Č. 2) 

6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL – SCHVÁLENO 

 

c) pojmenování ulice v nové zástavbě u Harcovny  

- podnět od K. Kosové v souvislosti s plánovanou novou zástavbou na ploše bývalého 

fotbalového hřiště, 

- logickou variantou je protažení názvu ulice V aleji; 

- R. Sobotka návrh na pojmenování ulice Śremská, v diskuzi bylo připomenuto případné 

pojmenování ulic podle dalších partnerských měst; 

- pod diskuzi byl tento bod uzavřen bez návrhu usnesení. 

 

d) zásobník urbanonym  

- pro případ pojmenovávání dalších ulic na území města byl vytvořen tzv. zásobník 

urbanonym Rožnova pod Radhoštěm, z nichž je možné čerpat inspiraci pro další názvy ulic 

v budoucnosti: 

- zásobník obsahuje tato urbanonyma, jejichž případné užití považuje komise za přínosné: 

Śremská, Venclova, Kuldova, Štikova; 

- v rámci diskuze k pojmenování některé z budoucích ulic po osobnosti Charlotty Garrigue 

Masaryková (iniciativa občanky) vyslovili členové komise názor, že manželka T. G. 

Masaryka neměla k Rožnovu žádnou vazbu, vzhledem k historickým souvislostem by bylo 

lépe pojmenovat ulici po Alici Masarykové. 

 

 

3. Informace o skladových zásobách a prodejích RMT  

T. Gross  

- informace o stavu skladu a prodejích jednotlivých publikací z ediční řady RMT a dalších 

publikací (Zapomenutá zákoutí, Rožnov p. R. – Brána Beskyd, srdce Valašska); 

D. Drápala 

- v roce 2019 se počítá s vydáním výběru povídek Jožky Nejedlé; 

- informace o obsahu knihy a návrhu obálky; 

- aktuálně probíhá nacenění knihy a možnosti podpory ze strany Rožnovského pivovaru (při 

jednání bude přítomen T. Gros, M. Hambálek a D. Drápala);  

- její představení proběhne v Rožnovském pivovaru, případně na literárním podvečeru MK; 

- dále se v roce 2019 počítá s vydáním knihy Vandy Vrlové Co by každá hospodyňka, na 

vydání získána finanční podpora ze strany MKČR, ilustrace bude zajišťovat Anna 

Zmeškalová; 

- termín představení publikace byl konzultován s ředitelem T-Klubu MKA J. Sobotkou a  

VMP – proběhne jednak během adventních trhů na Masarykově náměstí, jednak během 

Vánočního jarmarku ve VMP (v rámci adventního pásma souboru Javořina); 

- diskuse o názvu knihy Jožky Nejedlé, vícero variant, bude ještě upřesněno. 

 

D. Drápala 

- kniha o Městské policii Rožnov nakonec bude vydána mimo ediční řadu RMT, nyní stále ve 

stádiu příprav; 



- kniha Velká válka a Rožnované je stále ve fázi rozpracované publikace, již nyní je patrné, že 

rozsahem přesáhne formát RMT, bude jednáno o možnosti jiné formy vydání;  

- představení koncepce publikace Zapomenutá zákoutí II se stanovením úkolů pro MÚ. 

 

4. Ediční výhled na roky 2020 až 2022 

D. Drápala 

Hudba v Rožnově / L. Perutka 

Příroda Rožnova / Rožnovska / F. Šulgan a kolektiv (max. 5 osob) 

Vlastivědné putování I. / V. Bajer – D. Drápala – M. Hambálek – R. Sobotka  

Veselé kúsky strýca Metúda / M. Kulišťák (M. Hambálek předběžně jednal o souhlasu 

s vydáním s reprezentanty rodiny)  

Vlastivědné putování II / V. Bajer – D. Drápala – M. Hambálek – R. Sobotka  

Příběhy Rožnovanů / D. Drápala podle M. Kulišťáka 

- dlouhodobější výhled: 

Osobnosti Rožnovska z Valašského Slavína a Knihy Paměti kraje 

Rodinné obyčeje / J. Tichá 

Těžba na Rožnovsku / A. Cébe 

Poválečný vývoj Rožnova / T. Kocur 

 

 

  

 
Zapsal: 15. 03. 2019 

Tomáš Gross 

Schválil a doplnil: 18. 03. 2019 

Daniel Drápala 

 

 


