
Komise paměti města Rožnov pod Radhoštěm, 

7. zápis (2. setkání v roce 2021) 

Datum zasedání komise: 13. 4. 2021 

Místo zasedání:  malá zasedací místnost města, online platforma ZOOM 

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

Tajemník komise:   Ing. Martin Beníček 

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

Omluvení členové:  --- 

Neomluvení členové:  --- 

Hosté: Marcela Slížková a zástupci Osadní komise Hážovice: Petr Kulišťák,  

Jana Dravecká 

Začátek zasedání:  16:00 h 

 

Program jednání: 

1.  setkání se zástupci Osadní komise Hážovice – pojmenování ulic v této lokalitě, 
k tomuto doplňuji závěr minulého setkání: 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. 
2. pojmenování ulic v Tylovicích – dokončení, 
3. adresář pamětníků (Post Bellum), 
4. podnět: historicky a umělecky cenné náhrobky starého hřbitova, 
5. různé. 
 
Rozprava k bodům jednání:  
Ad. 1. 
Na základě jednání se zástupci Osadní komise Hážovice vzala KMP na vědomí 
důvody pro nepojmenování ulic této části města – kompaktní a vymezená část města, 
není už mnoho prostoru pro budoucí výstavbu, důležitým prvkem je lokální identita a 
tradiční zaužívání názvu Hážovice. 
KMP se ztotožňuje s názorem Osadního výboru Hážovice a doporučuje 
zachovat název Hážovice pro celou uliční síť v této lokalitě. 
 
 
 
 



Ad.2. 
Předseda KPM konzultoval navržené názvy ulic s Tylovskými pamětníky. Shoda na 
názvech ulic: Kuldova, Na Fojtství. Pojmenování ulic v Tylovicích uzavřeno. Bude 
předloženo ke schválení na ZM. 
 

Ad.3. 

Předseda KPM připomenul členům komise žádost o zamyšlení nad vhodnými 

kandidáty – osobnostmi Rožnova - vhodnými pro vytvoření audiovizuálních záznamů 

Post Bellum, z. ú.: zmapování (zdokumentování) jejich životní osudů. Zvláště se také 

zaměřit na pamětníky 50. a 60. let – důležité období pro město: vznik Tesly, dynamická 

proměna Rožnova, politické proměny (Tomáš Kocur); zdrojem informací můžou být 

např.: členové týmu projektu Město v mé paměti při Městské knihovně, členové 

Valašského muzejního spolku apod.  

Marcela Slížková: do června vytvořit základ zásobníku osobností 

Martin Beníček: oslovit Post Bellum a zjistit vytipované osobnosti pro natáčení 2021 

Ad.4. 

Na podnět člena komise Richarda Sobotky prodiskutován stav kamenného kříže Pod 

Skalkou. 

Martin Beníček: zjistit co se dále s křížem děje. 

Dále Richard Sobotka upozornil na stav náhrobku letce Tkadlece na starém hřbitově. 

Z toho vzešel návrh KPM zmapovat stav náhrobků a vytipovat historický cenné 

náhrobky a náhrobky významných osobností města (ve spolupráci s OSM MěÚ, paní 

Ing. Glumbíkovou). KMP navrhla zvážit vytvoření informační tabule u hřbitova 

s vyznačenými významnými hroby. Taktéž zvážit zavedení termínu „čestný hrob“ ve 

smyslu kontinuální péče ze strany města Rožnov pod Radhoštěm. 

 

Marcela Slížková: do konce května zmapuje stav spolu se členy týmu MvP. 

Martin Beníček: zjistit, zda a kde je depozitář litinových křížů ze hřbitova. 

Dále zvážit jejich vrácení  na starý hřbitov, jakým vhodným způsobem. 

Ad. 5. 

Předseda KMP informoval o pomoci s archivními materiály paní Brandstettrové, která 

připravuje RMT Bučiska. 

Richard Sobotka připomenul 150. výročí narození významného občana města 

Emanuela Vencla a navrhl obnovu jeho pomníku na bývalém pozemku Hospodářské 

školy, kde roste lípa Zemědělské osvěty, vysazena u příležitosti 60. E. Vencla. 

(na volné ploše za internátem Zemědělské školy. Je možné dohledat? Obnova podle 

fotografie? Martin Beníček upozornil na dlouhou přípravu takovéto akce. 

Dáno KPM ke zvážení. 

 



Termín dalšího setkání: červen 2021 

Konec setkání: 18.00 

 

Zapsala: Marcela Slížková    

              

Podpis………………………………………………. 

 

Zápis ověřil: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D, předseda komise 

 

Podpis………………………………………………. 

 

 

 

 

 


