
Komise paměti města Rožnov pod Radhoštěm, 

8. zápis (3. setkání v roce 2021) 

Datum zasedání komise: 22. 10. 2021 

Místo zasedání:  malá zasedací místnost města 

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

Tajemník komise:   Ing. Martin Beníček 

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

Omluvení členové:  Ing. Vojtěch Bajer, Bc. Adam Cébe 

Neomluvení členové:  --- 

Hosté:    Bc. Pavel Zajíc, ředitel knihovny 

Začátek zasedání:  14:30 h 

 

Program jednání: 

1. informace k naplňování edičního plánu RMT na rok 2021, prezentace nejnovějšího 
svazku RMT, aktuální stav sladových zásob RMT, ediční výhled na roky 2022 a 2023 
/ předkládá M. Beníček 
2. poznatky z pracovní skupiny mapující cenné náhrobky na starém hřbitově Na 
Prochodné (ulice 5. května)  
3. situace kolem kamenného kříže M. Jurajdy na Záhumení, volba nové vhodné 
lokality (VMP a ŘkF Rožnov p. R. o kříž nemají zájem) / předkládá M. Beníček 
4. projekt mapující (připomínající) nejen průmyslovou historii města + medailony 
osobností / předkládá M. Beníček, přizván jako host P. Zajíc 
5. pojmenování ulic – situace v Tylovicích, možná ulice Śremská a dr. Alice 
Masarykové / předkládá M. Beníček 
6. Různé 
 
Rozprava k bodům jednání:  
Ad. 1. 
Tajemník členům komise předal poklady prodejnosti a skladových zásob RMT, 
informoval je o aktuálně novém tisku: Měsíční svit v ponuré noci života: hudební život 
v Rožnově, o stavu připravovaného tisku o historii městské policie; dále byl diskutován 
ediční plán na rok 2022: publikace o historii Bučisek (M. Brandstettrová) a Příběhy 
starého hřbitova (doplnění „milého tisku“ Živé příběhy ze zahrady mrtvých, autorka D. 
Vejmelková). Záměr bude více přiblížen autorkou a M. Slížkovou na dalším setkání 
KPM, v prvním pololetí 2022 bude plán aktualizován dle stavu přípravy rukopisů. 
Tomáš Kocur informoval o stavu příprav na publikaci mapující poválečnou (po 1945) 
historii města. V souvislosti s připravovaným výročím Ladislava Nezdařila (2022) byla 
diskutován podnět dr. Drahotové na publikaci o L. Nezdařilovi. KPM nevidí cestu 
v publikaci v ediční řadě RMT (nemáme autora, krátký časový horizont), ale v přípravě 
„milého tisku“ v edici městské knihovny (ředitel Pavel Zajíc se domluví na textu 
s autorem R. Sobotkou). Doc. Drápala prověří u doc. Kopeckého možnou participaci 



Ostravské univerzity, resp. jejích pracovníků či doktorandů na publikaci o L. 
Nezdařilovi. Tajemník komise bude informovat dr. Drahotovou. 
 
Ad.2. 
Členové KPM byli seznámeni se zprávou pracovní skupiny mapující starý hřbitov na 
ulici 5. května, včetně návrhu náhrobků k opravě, návrhu na informační ceduli a 
revitalizaci zeleně. Poznatky budou předány na Odbor správy majetku (Ing. 
Glumbíková), bylo přijato usnesení č. 1. 
 

Ad.3. 

KPM byla seznámena o stavu okolností kolem kamenného kříže M. Jurajdy a jeho 

budoucím „znepřístupnění“ pro zájemce. KMP je pro zachování veřejné přístupnosti 

kříže a na dalším setkání bude doporučeno místo pro jeho přestěhování (po 

seznámení s mapovými podklady – pozemky v majetku města; zajistí tajemník 

komise). Bylo formulováno a přijato usnesení č. 2. 

 

Ad.4. 

Forma (výstup) projektu připomínající vhodným i edukativním způsobem průmyslovou 

historii města (v prvotním podnětu připomenutí podniku Loany a dalších textilních 

podniků působících v objektu Brillovky) byl na jednání KPM diskutován a bylo 

upuštěno od „podoby komiksu“. Jako relevantní činnost byla vyhodnocena aktivity 

městské knihovny a její individuální „projekty“ či výstupy se skupinou Města v mé 

paměti. Otázkou zůstává, jak tyto aktivity přenést do základních škol a započít jejich 

participaci na vnímání a zpracovávání tohoto tématu. Příkladem dobré praxe může být 

projekt „Příběhy našich sousedů“. Nutných východiskem je kooperace s Odborem 

školství, posléze s jednotlivými školami a jejich pedagogy.  

Ad. 5. 

Pojmenování ulic v Tylovicích: KPM na svém jednání 13. 4. 2021 doporučila radě 

města pojmenování dvou uličních celků v Tylovicích názvy: Kuldova a Na Fojtství. 

Rada města toto doporučení projednala a z důvodu vysokého počtu adresních míst se 

obrátila na KPM jakým vhodným způsobem tuto změnu názvu ulic implementovat 

obyvatelům daných lokalit. Jelikož KPM ani pracovníci MěÚ na vhodný a přijatelný 

způsob nepřišli a KPM vnímá nutné souvislosti se změnou adresy u vysokého 

množství adresních míst i reflektuje stanovisko rady města,  reviduje své doporučení 

a ponechává pojmenování v Tylovicích v současném stavu věci. Název pro ulici 

„Kuldova“ se vrací do zásobníku urbanonym. 

Podnět na pojmenování ulice Śremská: KPM opětovně projednala podnět na 

pojmenování vytipované ulice názvem „Śremská“ (viz zákres v příloze zápisu). 

Zavedení názvu by se dotklo 1 adresního místa. Pokud by rada města akceptovala 

pojmenování daného místa názvem Śremská do zásobníku jmen by měla přibýt i 

jména ostatních partnerských měst: Bergenská, Körmendská a Považskobystrická. 

Podnět na pojmenování ulice (změnu názvu) ulice po Dr. A. Masarykové: KPM 

opětovně projednala podnět na pojmenování vytipované ulice názvem po dr. A. 

Masarykové (viz. zákres v příloze zápisu), i nadále trvá priorita pojmenovávat ulice dle 



osobností s přímou vazbou na město. Tato je aktuálně pojmenována Na Zahradách, 

jednalo by se tedy o přejmenování ulice. KPM pozve na své další jednání iniciátorku 

návrhu dr. Kvapilovou.  

Bylo přijato usnesení č. 3 a 4.  

 

Seznam usnesení z jednání komise (22. 10. 2021): 

Usnesení č. 1: 

Komise paměti města bere na vědomí zprávu mapující stav starého  hřbitova 

na ulici 5. května. Apeluje na Odbor správy majetku MěÚ Rožnov pod 

Radhoštěm na soustředěnou péči o tento hřbitov a předání informací na radu 

města. 

 

Usnesení č. 2: 

Komise paměti města vyjadřuje přesvědčení zachovat kamenný kříž M. Jurajdy 

veřejně přístupný, tzn. aktuálně demontovat ze současného umístění a uložit 

do depozitu či lépe rovnou umístit trvale na nové vhodné místo.  

 

Usnesení č. 3: 

Komise paměti města reflektuje podnět z rady města ohledně pojmenování 

dvou lokalit v Tylovicích a vyjadřuje přesvědčení ponechat aktuální stav věci. 

 

Usnesení č. 4: 

Komise paměti města navrhuje radě města pojmenování vybrané ulice názvem 

Śremská (viz. situace v zákresu). 

 

 

Termín dalšího setkání: druhá polovina listopadu 2021 

Konec setkání: 16.00 

 

Zapsal: Ing. Martin Beníček, tajemník komise 

              

Podpis………………………………………………. 

 

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

 

Podpis………………………………………………. 

 


