
Komise paměti města Rožnov pod Radhoštěm, 

zápis ze 1 setkání v roce 2020 

Datum zasedání komise: 01. 06. 2020 

Místo zasedání:  obřadní síň města,  Rožnov pod Radhoštěm  

Předsedající:   doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D 

Přítomni členové KPM: Ing. Vojtěch Bajer, Milan Hambálek, Richard Sobotka, Bc. Tomáš 
Kocur  

Omluvení členové:   Bc. Adam Cébe 

Neomluvení členové:  --- 

Hosté:                                   Mgr. Kristýna Kosová, místostarostka města 

Začátek zasedání:  15:00 h 

 

Program jednání: 

1       Aktuální situace v RMT v roce 2020,  

2.      Aktualizace edičního plánu, 

3.      Návrhy na redaktora RMT, 

4.    Různé 

 

Rozprava k bodům jednání: 

Tajemník komise informoval členy komise o vývoji a aktuálním stavu edičního plánu RMT pro 

rok 2020. Na publikaci Hudební život v Rožnově se pracuje, z kapacitní vytíženosti autorů 

došlo k odložení plánované publikace Příroda Rožnova. Alternativou bylo prověření možnosti 

vydání publikace o událostech ve městě v roce 1989, autora M. Turzy. Autor byl osloven, 

nicméně nepovažuje svoji práci za dokončenou, publikace by nebyla plnohodnotná. Dle 

názoru komise by mělo setrvat v edičním výhledu, protože se jedná  téma atraktivní a nosné. 

Další alternativou je zpracování tématu historie a skutečných kauz četnictva a městské policie 

města (autoři A. Pilař, D. Vašut). Komise byla seznámena s návrhem autorů, ze strany komise 

byla vydána doporučení: 

- téma zpracovat do podoby pouze jedné ucelené publikace,  

- úvodní pasáže nepřesahující 1/3 plánovaného rozsahu věnovat historickému vývoji, 

2/3 věnovat skutečným případům, 

- s ohledem na menší publikační zkušenost autorů je potřeba zajistit jazykovou korekturu 

a provést redakční práce, které by měli autoři respektovat 

- množství materiálu komise doporučuje převést do elektronické podoby a dát k dispozici 

v podobě e-dokumentu městu či městské knihovně, 

- autoři mají termín pro odevzdání rukopisu do cca 30. 6. 2020. 

Pro práci jazykového korektora, případně redaktora RMT tajemník komise zkusí oslovit paní 

M. Slížkovou, paní H. Uhrovou, případně paní I. Vodičkovou. 

Komise byla informována o dotisku publikace RMT: Devatera kvítí autorky V. Vrlové. Tajemník 

komise prověří možnost dotisku, resp. nového vydání prvního svazku edice pohádek B. M. 

Kuldy, editorky J. Tiché. 

Aktualizace edičního plánu: 



Pro rok 2021 pracovat na tématu „Kolonka na Bučiskách“, Příroda Rožnova 

K zpracování tématu travinářské stanice v Rožnově p. R. zatím chybí autor, Vlastivědné 

putování cca rok 2023. 

Na dalším setkání cca 9/2020 se vrátit k projektu Kameny paměti. 

 

Konec setkání: 16:00 

 

Zapsal:  

Ing. Martin Beníček, tajemník komise ……………………………………………………………… 

Zápis ověřil:  

doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D, předseda komise………………………………………………. 

 

Přílohy: 

1. prezenční listina 


