
Komise paměti města Rožnov pod Radhoštěm, 

10. zápis (1. setkání v roce 2022) 

Datum zasedání komise: 25. 3. 2022 

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, Ing. Vojtěch Bajer, Bc. 

Tomáš Kocur 

Omluvení členové:  Bc. Adam Cébe 

Neomluvení členové:  --- 

Hosté:  --- 

Začátek zasedání:  15:00 h 

 

Program jednání: 
1.  informace k plánované revitalizaci 3 lázeňských chodníků v městském  

parků, doplnění mobiliárních prvků, 
2.  pokračovaní projektu kameny paměti, 
3.  příprava nového RMT autorky D. Vejmelkové, 
4.  podnět občana pojmenování plochy u ulice 1. máje 
5.  různé. 

 

Rozprava: 

Ad.1 

Tajemník komise informoval členy o podané žádosti dotačního titulu, jehož záměrem je 

revitalizace prvků mobiliáře městského parku. Plánovaná revitalizace spočívá: 

a) ve výměně nosičů stávajících zastavení lázeňských  chodníků (případná úprava obsahu, 

nová vizuální podoba i případná změna umístění bude konzultována s autory naučné 

stezky), 

b) doplnění prvků infrastruktury: odpočivných a relaxačních přístřešků (dřevěných kostek), 

c) doplnění prvků mobiliáře: vytvoření relaxačních míst v podobě umístění exteriérových 

odpočivných lehátek 

KPM bude o stavu žádosti / projektu informována na dalším setkání. 

 

Ad.2 

KPM prověří další možnosti na osazení Kamenů paměti, existující pracovní seznamy budou 

přílohou zápisu. Konkrétními tipy/místy se bude KPM zabývat na dalším setkání 

 

Ad.3 

KMP byla informována o přípravě tisku D. Vejmelkové týkající se starého hřbitova na ulici 5. 

května, pokračuje se v přípravě RMT paní Brandstettrové (kolonie na Bučiskách). K výročí L. 



Nezdařila vyšel pod knihovnou Milý tisk: Ladinova jizba autora R. Sobotky. Město se na 

výročí bude podílet i finančně (participací na vzpomínkovém pořadu 3. 7. 2022).  

 

Ad.4 

KPM projednala podnět občanský podnět na pojmenování prostoru „náměstí“ na ulici 1. máje 

Ukrajinským náměstím. Dle rozboru stavu věci -  plocha, které se nyní říká „náměstí 1. máje“, 

je veřejným prostranstvím a není v tuto chvíli oficiálně pojmenováno. KMP chápe návrh jako 

morální apel a podporu současného dění na Ukrajině, ale zastává názor, že pojmenování 

tohoto význačného prostoru by nemělo být ve vazbě na aktuální nálady (momentální situace), 

ale vycházet z hlubších souvislostí (historické, místopisné, místní významné osobnosti apod.). 

Dalším aspektem v negativní konotaci, je příklad ze Zlína (přejmenování Hotelu Moskva). 

Město Rožnov pod Radhoštěm vytváří řadu pozitivních aktivit směrem k uprchlíkům z Ukrajiny 

a v tomto by mělo dále pokračovat. Bylo formulováno usnesení a hlasováno.  

 

Ad.5 

- členové komise dotazovali na aktuální stav kašny na náměstí a plán její obnovy, 

- dotaz byl směřován k situaci ohledně kamenného kříže M. Jurajdy a jeho přemístění, 

- pan Sobotka věnoval členům KMP svou publikaci o F. Wimmerovi 

Formulace usnesení č. 1 Komise paměti města ze dne 25. 3. 2022: 

Komise paměti města nedoporučuje pojmenovat veřejné prostranství na ulici 1. máje 

dle občanského návrhu Ukrajinským náměstím.  

PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0, usnesení bylo přijato. 

 

Termín dalšího setkání: květen 2022 

Konec setkání: 16.30 

Zapsal: Ing. Martin Beníček, tajemník komise 

         

Podpis………………………………………………. 

 

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

 

Podpis………………………………………………. 

 

 

Příloha: seznam vhodných míst pro osazení Kameny paměti 


