
Komise paměti města Rožnov pod Radhoštěm, 

6. zápis (1 setkání v roce 2021) 

Datum zasedání komise: 1. 3. 2021 

Místo zasedání:  kancelář místostarostky města,  online platforma ZOOM 

Předsedající:   doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D (online) 

Přítomni členové KPM: Ing. Vojtěch Bajer (online), Milan Hambálek, Richard Sobotka, 
Bc. Tomáš Kocur (online), Bc. Adam Cébe (online) 

Omluvení členové:   --- 

Neomluvení členové:  --- 

Hosté:                                   Marcela Slížková 

Začátek zasedání:  16:00 h 

 

Program jednání: 

1       pojmenování nových částí stávajících ulic (Na Pařeničkách, Horní Dráhy, Nezdařilova, 

Tvarůžkova), 

2.      pojmenování částí ulic v lokalitách Hážovice a Tylovice, 

3.      vyjádření k pojmenování toku, 

4.    vhodné připomenutí podniku LOANA, 

5.   ediční stav Rožnovských malých tisků, 

6.    podnět na „medailony osobností z Rožnova“, 

7.    různé. 

 

Rozprava k bodům jednání: 

Ad. 1. 

Na základě požadavku vedoucí oddělení výstavby a jako podklad pro další rozhodování byla 

nad mapovými podklady i osobní znalostí místa prodiskutována situace ohledně nové 

(pokračující) výstavby na ulicích Na Pařeničkách, Horní Dráhy, Nezdařilova a Tvarůžkova. 

Komise paměti města (KPM) je toho názoru, že pokud se jedná o logicky navazující 

(pokračující) výstavbu/adresní místa či již užívané pojmenování, je vhodné pokračovat pod 

stávajícími názvy a nepojmenovávat novými názvy. K budoucímu posuzování takových 

případů KPM přijala usnesení, viz. usnesení č. 1. 

 

Ad.2 

a) pojmenování uličních částí v lokalitě Hážovice.  

KMP vzala na vědomí informaci ze zápisu Osadní komise Hážovice, ze dne 11. 2. 2021.  KMP 

je však toho názoru, že i v této lokalitě by měla být dodržována jednotná metodika pro 

pojmenování ulic města Rožnov pod Radhoštěm. Navrhuje tedy vyvolání společného 

jednání se zástupci Osadní komise Hážovice a dojít ke společnému koncensu při využití 

místních názvů, osobností, profesí apod. Smyslem je uchování/posílení identity této části 

města a vytvoření relevantního zásobníku pojmenování. Zástupci Osadní komise Hážovice 

budou přizváni na další jednání KPM. 

 

b) pojmenování uličních částí v lokalitě Tylovice. 



KMP se rozhodla prostřednictvím svých zástupců (D. Drápala, M. Slížková) vstoupit do 

komunikace s občany Tylovic a získat možné návrhy pro pojmenování daných ulic. Pokud se 

toto nepodaří (cca do 3 týdnů od korespondenčního oslovení) navrhuje KPM následující: 

a) nově pojmenovat ulici (v mapovém pokladu protilehlou od ulic Kulištákova a Za Hážovkou) 

pro 5 současných adresných míst: Kuldova (pojmenování zvoleno ze zásobníku urbanonym 

a připomíná sběry pohádek B. M. Kuldy u obyvatel Tylovic v polovině 19. století) 

b) nově pojmenovat ulici (v mapovém podkladu protínající Hážovický potok), pro 27 

současných adresních míst: Na fojtství (využití místního názvu). 

 

Ad 3. 

Na žádost správce toku Povodí Moravy, s.p. KMP diskutovala upřesnění názvu toku 

procházejícím k.ú. Zubří a Rožnova pod Radhoštěm. V evidenci správce toku se objevují tyto 

pojmenování:  Mlýnský náhon; Zuberský náhon (Hamerská strouha). Jelikož viditelná většina 

toku na nachází na k. ú. Zubří, KMP doporučuje akceptovat volbu názvu města Zubří 

s doporučením KMP pro pojmenování Zuberský náhon. 

 

Ad 4. 

Radou města Rožnov pod Radhoštěm byla KMP požádána o podněty vhodného připomenutí 

podniku LOANA. KMP je toho názoru, že podnět RM je třeba uchopit v komplexnosti celé 

historie lokality / objektu (firmy Brill, Kudlich, Moravskoslezské pletárny, LOANA, současná 

Brillovka) a např. formou metodického listu pro pedagogy/žáky či formou komiksu. Tato forma 

(zpracování ve formě komiksu) by se měla rozvinout na další odvětví průmyslu či 

hospodářství a populárně naučnou formou zpracovat průmyslovou i technickou historii města. 

Podnět, zda by se úkolu ujala Městská knihovna (prověří tajemník komise). 

 

Ad 5. 

Komise byla tajemníkem seznámena s aktuálním stavem publikace o historii hudebního života 

v Rožnově pod Radhoštěm: Měsíční svit v ponuré noci života. Příběh rožnovské vážné hudby, 

autora L. Perutky (publikace je ve stavu realizace). M. Slížková informovala KMP o stavu 

edičních počinů: Bučiska (v plánu pro rok 2022), historie městské policie a přírodě Rožnova. 

 

Ad 6. 

KMP byla seznámena s podnětem pana radního doc. Petra Kopeckého o zajímavých „prvních“ 

v/z Rožnova ze sportovní, kulturní či technické oblasti (např. M. Hingisová, G. Brom). V diskuzi 

byla rozvinuta myšlenka databáze „slovníku osobností z Rožnova/Rožnovska). Aktivity by se 

mohla ujmout Městská knihovna v rámci komunitní funkce/činnosti organizace (prověří 

tajemník komise). 

 

Ad 7.  

Předseda KMP požádal členy komise o zamyšlení nad vhodnými kandidáty – pamětníky, kteří 

by byly vhodní pro aktivity (vytvoření záznamu) Post Bellum, z. ú. (KMP by vytvořila seznam 

pamětníků pro efektivnější práci paměťového ústavu). 

 

 

Termín dalšího setkání: po domluvě se zástupci Osadní komise Hážovice, přelom 

března/dubna 2021. 

 

Přehled usnesení: 



1.  Komise paměti města nepovažuje za nutné se vyjadřovat k případnému pojmenování 

pokračující výstavy (vzniku nových adresných míst) stávajících ulic, pokud se jedná o 

logické pokračování, případně větvení stávající ulice. V gesci Komise paměti města 

však zůstávají nově vznikající uliční části. 

Pro 6, zdržel se 0, proti 0. Usnesení bylo přijato. 

 

Konec setkání: 17:00 

 

 

Zapsal:  

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

Zápis ověřil:  

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

 

Přílohy: 

1. prezenční listina 

2. mapové podklady pro pojmenování lokalit 


