
Sportovní komise Rady města Rožnov pod Radhoštěm 

Zápis č. 6/2019 

 

 

Datum zasedání komise:  20. května 2020 

Místo zasedání:  malá zasedací místnost MěÚ Rožnov pod Radhoštěm 

Předsedající:   Mgr. Miloslav Janošek 

Přítomni členové:  Libor Adámek, Mgr. Jan Fiedler, Ing. Marek Cihlář, Ludvík Hlucháň, Lubomír 

Lušovský 

Omluveni členové: Zdeněk Tobola 

 

Přizvaná hosté: Mgr. Martin Drápal radní s gescí pro sport 

   

  

Začátek zasedání: 16:30 

Program jednání:  

 

1. Individuální dotace II. kolo za oblast sportu 

2. Návrh na sportovce roku za rok 2019 dle jednotlivých kategorií 

3. Různé 

  

Kontrola uložených úkolů z minula: 

 

Nebyly uloženy 

 

Rozprava k jednotlivým bodům  

 

Ad 1)  

• Individuální dotace II/2 žadatel Mgr. Jan Váňa – Sportovní dny mládeže s TAJV. 

Sportovní dotační komise navrhuje dotaci žadateli ve výši 5.000,- Kč 

• Individuální dotace II/3 Svaťa Božák ultracycling – Cyklistický závod nspříč USA – Race 

Across Amerika 

Žádost stáhnuta žadatelem. Závod se letos neuskuteční.  

Usnesení dotační komise k bodu 1: 7 – 0 -  0 

Ad 2) Na jednání se přítomní členové sportovní komise dohodli, že na slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců 

převezmou na pódiu ocenění všichni nominování sportovci, trenéři a činovníci dle jednotlivých kategorií. Hlavní 

cena pak bude předána jen vítězům podle jednotlivých kategorií. Členové sportovní komise pak podle 



jednotlivých kategorií nominovali každý za sebe z doručených návrhů nejlepší sportovce, kolektivy, trenéry a 

činovníky. Nominováni, kteří získali nejvíce hlasů od členů sportovní komise, jsou pak navržení sportovní komisí 

k ocenění nejlepší sportovec podle jednotlivých kategorií. 

1) Mládež do 15 let (12 návrhů) 
 

Vzhledem k počtu nominací rozhodla sportovní komise, že Mládež do 15 let bude rozdělena na 

samostatnou kategorii dívky a samostatnou kategorii chlapci. 

Nominovaní sportovci v kategorii chlapci do 15 let: 

Daniš Adam – sportovní kickboxing 

Křenek Filip – skoky na lyžích, severská kombinace 

Mikunda Tadeáš – trial  

Škarka Daniel – skoky na lyžích, severská kombinace 

Vašut David – horská kola MTB XCO 

 

Za nejlepšího sportovce v této kategorii byla členy sportovní komise navržen Mikunda Tadeáš – trial.  

Nominované sportovkyně v kategorii děvčat do 15 let: 

Dohnálková Karin – sportovní kickboxin, wushu sanda 

Juřičková Michaela – skoky na trampolíně 

Lušovská Nela – biatlon 

Mičolová Eva – biatlon 

Thurnheer Milena – sportovní gymnastika 

Vašutová Barbora – horská kola MTBX XCO 

Vojkůvková Dominika – biatlon 

 

Za nejlepšího sportovkyni v této kategorii byla členy sportovní komise navržena Lušovská Nela – biatlon.  

 

2) Dorostenci a junioři (4 návrhy) 
 

Godža Miroslav – sportovní kickboxing, olympijský box 

Křenková Tereza  - tenis 

Nováčková Barbora – alpské lyžování 

Pokorný Martin – alpské lyžování 

 

Za nejlepšího sportovce v této kategorii byl členy sportovní komise navržen Pokorný Martin – alpské 

lyžování. 

 

3) Senioři (1 návrh) 
 

Vzhledem k počtu nominací rozhodla sportovní komise, že v této kategorii bude navržena za nejlepší 

sportovkyni Jurčová Naděžda  - biatlon.   

 

4) Žákovské kolektivy do 15 let (4 návrhy) 
 

Klub biatlonu Rožnov p. R. – štafeta v letním biatlonu – kategorie mix štafeta mladší žatstvo 

Klub biatlonu Rožnov p. R. – štafeta v letním biatlonu – kategorie žákyně W13 

 



TJ Rožnov p. R. – oddíl házené – mladší žáci 

TJ Rožnov p. R. – oddíl Skoky na trampolíně – synchronní dvojice žactvo 

 

Za nejlepší sportovní kolektiv v této kategorii byla členy sportovní komise navržena štafeta v letním 

biatlonu v kategorii žákyně W13 

 

5) Dorostenecké a juniorské kolektivy do 21 let (2 návrhy) 
 

družstvo starších dorostenců – házená -  TJ Rožnov pod Radhoštěm 

družstvo TEAMGYM junior – TJ Rožnov pod Radhoštěm 

 

Za nejlepší sportovní kolektiv v této kategorii byly členy sportovní komise navržen TEAMGYM junior 
 

6) Seniorské kolektivy (1 návrh) 
 

Atletický oddíl - AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm z.s.  

 

Sportovní komise konstatovala, že se nejedná o sportovní kolektiv, ale soupisku atletů, kteří soutěží 

v individuálních atletických disciplínách. Z tohoto důvodu sportovní komise rozhodla, že v této kategorii 

nebude nominován a ani oceněn žádný sportovní kolektiv. 

 

7) Hendikepovaní sportovci  (1 návrh) 
 

Vzhledem k počtu nominací rozhodla sportovní komise, že v této kategorii bude navržen za nejlepšího 

hendikepovaného sportovce pan Bartošek Ondřej  - Atletický oddíl AC Sportguides Rožnov pod 

Radhoštěm z.s.  

 

8) Trenér, cvičitel (4 návrhy) 
 
Ďurčanský Luboš Ing.  – sportovní gymnastika 

Marek Dalibor - skoky na lyžích a severská kombinace 

Skalková Michaela - házená 

Tobola Zdeněk – sportovní kickboxing 

 

Sportovní komise rozhodla o vyřazení ing. Ďurčanského Luboše (středisko volného času) z nominací 

z důvodu, že jako trenér nesplňuje podmínku, působení v občanském „sportovním“ sdružení.   

Za nejlepšího trenéra byla členy sportovní komise navržena Skalková Michaela – házená. 

 

Usnesení sportovní komise k bodu 2. 
 

Členové sportovní komise doporučují radě města Rožnov pod Radhoštěm schválit nominaci a ocenění 

nejlepších sportovců dle návrhu předloženého sportovní komisí. 

Hlasování: 6 - 0 - 0   

 

Na jednání sportovní komise dne 10.6.2020: 

- bude doporučen nejlepší sportovec města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2019, 

- budou vyhlášeni osobnosti rožnovského sportu 

- bude navržen radě města sportovec na vyhlášení Ceny starosty města. 



AD 3) Různé  

Členové sportovní komise doporučuji radě města, aby, kategorie pro vyhlášení sportovce roku zůstaly 

pro další období stejné a dále se nerozšiřovaly. 

Členové sportovní komise doporučuji radě města, aby o nevyčerpané prostředky ze sportovních 

dotačních programů v roce 2020 z důvodu koronaviru byly posíleny prostředky na sport  z rozpočtu 

města pro rok 2021. 

 

Usnesení sportovní komise k bodu 3. 

Hlasování 6-0-0 

 

Konec zasedání: 18:45 

Zapsal: Ing. Dušan Vrážel 

Zápis ověřil: Mgr. Miloslav Janošek 

Přílohy: prezenční listina 

  


