
Komise paměti města Rožnov pod Radhoštěm, 

9. zápis (4. setkání v roce 2021) 

Datum zasedání komise: 17. 12. 2021 

Místo zasedání:  malá zasedací místnost města / online 

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

Tajemník komise:   Ing. Martin Beníček 

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

Omluvení členové:  Bc. Tomáš Kocur, Bc. Adam Cébe 

Neomluvení členové:  --- 

Hosté:  Marcela Slížková, PhDr. Barbora Kvapilová, Mgr. Jiří 

Jurečka, Ing. Dalibor Kubiš 

Začátek zasedání:  14:00 h 

 

Program jednání: 

1. Volba nové lokace pro kamenný kříž M. Jurajdy (přizván Ing. Kubiš ze správy     
           majetku ohledně komentáře nad vhodností lokace) 
2. Pojmenování ulice po dr. A. Masarykové (přizvána  PhDr. Kvapilovou,            
           iniciátorka návrhu) 
3. Situace kolem výročí L. Nezdařila, možná publikace v rámci RMT 
4. Různé 
 
Rozprava k bodům jednání:  
Ad. 1. Se situací ohledně kamenného kříže M. Jurajdy byla KPM obeznámena na 
minulém setkání. V diskuzi se probírali možné nové lokace pro umístění kříže (cesta 
na Hradisko, umístění na stezku směrem k Jurkovičově rozhledně, umístění do volné 
krajiny). Finálně byly vytipovány vhodné místa (viz zákres do mapy): 
a) mezi budovou městského úřadu, tvz. Stefania, a pomníkem F. Palackého (viz 
příloha č. 1) 
b) do městského parku, u tvz. lázeňského hájku, za dům č.p. 202 (dům M. 
Jurajdy), v tomto případě je akcentována bezprostřední vazbamezi novým místem a 
domem a hospodářským dvorem domu M. Jurajdy, budovatele kříže (viz příloha č. 2) 
c) u chodníku od parkoviště u Mlýnské doliny k Jurkovičově rozhledně (viz 
příloha č. 3). 
 
Komise paměti města žádá Odbor správy majetku o předložení doporučených lokalit 
na Radu města a definitivní volbu nového umístění této sakrální památky, kam by po 
restaurování mohl být kříž umístěn. 
 
Ad. 2. PhDr. Kvapilová (iniciátorka návrhu) předložila argumenty pro pojmenování ulice 
po Dr. A. Masarykové právě v Rožnově pod Radhoštěm (v souvislosti s Masarykovou 
ozdravovnou), v následující diskuzi byl vysloven obecný koncensus pojmenovat či 
přejmenovat tímto názvem některou z ulic ve městě. Po projednání podnětu byla 



vytipována část stávající ulice Na Zahradách (viz. zákres do fotografie), bylo 
formulováno usnesení. 
 

Ad. 3. Komise paměti města byla seznámena se záměrem iniciátorky RNDr. Danuše 

Drahotové zařadit do edičního plánu RMT pro rok 2022 publikaci autora Mgr. Jiřího 

Jurečky připomínající básníka Ladislava Nezdařila (100 výročí narození v roce 2022). 

Pan Jurečka představil členům KPM koncepci publikace.  

Dle dřívějšího doporučení KPM k tomuto výročí je již v přípravě „milý tisk“ autora R. 

Sobotky, v edici vydávané Městkou knihovnou. Dále je stále k dispozici básníkova 

sbírka Horních chlapci, vydaná T-klubem, kulturní agenturou, p.o. (vydáno 2000). 

V obecné diskuzi byla i probírána nákladovost výroby jednotlivých publikací 

v souvislosti s jednoznačným pozitivem: uchováním/připomenutím nehmotného 

kulturního bohatství města/nejbližšího okolí, ale i s  ekonomickou návratností na 

výrobu publikace.  Vzhledem k již dříve schválenému plnému edičnímu plánu na rok 

2022 (publikace o Bučiskách, poválečný Rožnov pod Radhoštěm) doporučuje KPM 

vydání publikace pod podmínkou zajištění externího financování.  

 

Ad. 4. M. Slížková informovala členy KMP o stavu připravovaných publikacích pro rok 

2022, 2023, dále pak o natáčení pamětnických vzpomínek organizací Post Belum, z.u., 

KMP se na svém prvním jednání v roce 2022 se vrátí k projektu Kameny paměti, 

ohledně osazování dalších kamenů. 

 

Seznam usnesení z jednání komise (17. 12. 2021): 

Usnesení č. 1: 

Komise paměti města vyjadřuje přesvědčení kamenný kříž M. Jurajdy zachovat 

veřejně přístupný, tzn. nově jej po restaurování umístit na jednu z vybraných 

lokalit.  

 

Usnesení č. 2: 

Komise paměti města doporučuje pojmenovat část stávající ulice Na zahradách 

po dr. A. Masarykové a návrh předložit v souboru návrhů na pojmenování ulic 

zastupitelstvu města k projednání.  

 

Termín dalšího setkání: únor 2022 

Konec setkání: 16.00 

Zapsal: Ing. Martin Beníček, tajemník komise 

         

Podpis………………………………………………. 

 



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

 

Podpis………………………………………………. 

  



Příloha č. 1. Mezi budovu Stefania a pomník F. Palackého

 

 

 

 



Příloha č. 2. Lázeňský park, sousedství domu M. Jurajdy 

 

 

 

 



Příloha č. 3. Chodník k Jurkovičově rozhledně 

a) U Struhy (dvě alternativy) 

 

 
 

 



 

  



b) Ve svahu u ohybu chodníku 

 

 

 




