
Sportovní komise Rady města Rožnov pod Radhoštěm 

Zápis č. 6/2019 

 

 

Datum zasedání komise:  25. března 2019 

Místo zasedání:  velká zasedací místnost MěÚ Rožnov pod Radhoštěm 

Předsedající:   Mgr. Miloslav Janošek 

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

Omluveni členové: Lubomír Lušovský, Ing. Zdeněk Tobola 

 

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

   Pavel Jakubík - TKA 

  

Začátek zasedání: 17:00 

Program jednání:  

 

1. Upřesnění zdůvodnění nepřiznání programové dotace 

2. Slavnostní vyhlášení ankety Sportovec roku 2018 

3. Návrh na sportovce roku za rok 2018 dle jednotlivých kategorií 

4. Různé 

  

Kontrola uložených úkolů z minula: 

 

Nebyly uloženy 

 

Rozprava k jednotlivým bodům  

 

Ad 1) Členové sportovní komise blíže upřesnili důvody, které členy vedly k nepřiznání programové 

podpory pro rok 2019 u následujících žádostí: 

• Program I, žádost č. 3, žadatel Černí koně - spolek, projekt Koloběžka Cup Pustevny 

Žadatel nemá sídlo a místo výkonu své činnosti na území města. V průběhu roku nevykonává 

relevantní činnosti (podle Čl. I odst. 2 Zásad pro poskytovaní dotací z rozpočtu města Rožnov 

pod Radhoštěm) prospěšné pro občany města. Akce je pořádána mimo území města, a to na 

Pustevnách. Není primárně určená pro občany města. 

• Program III, žádost č. 14, žadatel Hockey Club Rožnov p.R., projekt pronájem Krytý bazén 

Krytý bazén v rámci tréninkového procesu využívají také ostatní sportovní kluby a jejich 

oddíly, a to za úhradu. Schválení této dotace by znamenalo zvýhodnění Hockey Club Rožnov 

p.R. na úkor ostatních sportovních klubů a bylo by to v rozporo se zásadou rovného přístupu 

pro všechny žadatele o programovou podporu. 



• Program III, žádost č. 15, žadatel Hockey Club Rožnov p.R., projekt pronájem ledové plochy 

Komerční domy Rožnov 

Úhrada pronájmu ledové plochy pro mládežnické oddíly Hockey Club Rožnov p.R. pro rok 

2019 je řešena veřejnoprávní smlouvou č. 323/2018/OSK. Úhrada tohoto pronájmu není proto 

předmětem programové podpory. 

Členové sportovní komise doporučují, aby představitelé Hockey Club Rožnov p.R vstoupili do 

jednání s městem Rožnov pod Radhoštěm a Komerčními domy Rožnov spol. s.r.o. o možné 

změně uvedené smlouvy pro rok 2019. 

 
Ad 2) Členové sportovní komise se dohodli s panem Pavlem Jakubíčkem – TKA (organizátor slavnostního 

vyhlášení sportovce roku), že vyhlášení v roce 2019 bude probíhat obdobně jako v minulém ročníku. Dále bylo 

upřesněno, aby pro zajištění hladkého průběhu vyhlášení: 

- odbor školství a sportu zajistil od navrhovatelů upřesnění 3 nedůležitějších úspěchů u jednotlivých 

nominovaných sportovců, kolektivů, trenérů a cvičitelů, které v dostatečném předstihu předá 

moderátorovi, 

- členové sportovní komise zajistili dodání potřebných informací k osobnostem rožnovského sportu 

(rozdělení bylo dohodnuto na jednání sportovní komise), 

- členové sportovní komise apelovali na zástupce klubů, aby své sportovce prezentovali krátkými videi, 

nebo alespoň pěknými fotografiemi.  

Slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců města Rožnov pod Radhoštěm proběhne v kině Panorama dne 23. 

dubna 2017 od 17:00 hod.  Scénářem a zajištěním vyhlášení nejlepších sportovců je pověřen T klub – kulturní 

agentura.   

Ad 3) Na jednání se přítomní členové sportovní komise dohodli, že na slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců 

převezmou na pódiu ocenění 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 (11 návrhů) 
 

Vzhledem k počtu návrhů rozhodla sportovní komise, že v této kategorii bude nominováno 7 sportovců.   

Daniš Adam – kickboxing 

Juřičková Michaela – skoky na trampolíně 

Krupová Vendula – tradiční karate 

Mikunda Tadeáš – triál 

Pop Filip – biatlon 

Vašut David – horská cyklistika MBT 

Škarka Daniel – skoky na lyžích, severská kombinace 

 

Za nejlepšího sportovce v této kategorii byla členy sportovní komise navržena Krupová Daniela (tradiční 

karate).  

 

 



 

2) Dorostenci a junioři (4 návrhy) 
 

Vzhledem k počtu návrhů rozhodla sportovní komise, že v této kategorii budou nominováni všichni 

navržení sportovci.   

 

Godža Miroslav – kickboxing 

Lušovský Jan – biatlon 

Petřek Josef – akrobatické lyžování 

Polášková Lucie – kickboxing 

 

Za nejlepšího sportovce v této kategorii byl členy sportovní komise navržen Godža Miroslav (kickboxing). 

3) Senioři (3 návrhy) 
 

Vzhledem k počtu návrhů rozhodla sportovní komise, že v této kategorii budou nominováni všichni 

navržení sportovci.   

 

Drda Radek – stolní fotbal 

Holub Vojtěch – stolní fotbal 

Pavlica Jan – skok na lyžích 

 

Za nejlepšího sportovce v této kategorii byl členy sportovní komise navržen Pavlica Jan (skok na lyžích). 

 

4) Žákovské kolektivy do 15 let (6 návrhů) 
 

Vzhledem k počtu návrhů rozhodla sportovní komise, že v této kategorii budou nominovány 4 sportovní 

kolektivy.   

HC Rožnov R.p.R – lední hokej – 3. třída (roč. 2010) 

Klub biatlonu Rožnov p. R. – štafeta v letním biatlonu – kategorie žákyň B 

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

TJ Rožnov p. R. – oddíl Skoky na lyžích a severské kombinace – družstvo žáků, kategorie 13 - 14 let 

 

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

biatlonu (Klub biatlonu Rožnov p. R.). 

 

5) Dorostenecké a juniorské kolektivy do 21 let (3 návrhy) 
 

Vzhledem k počtu návrhů rozhodla sportovní komise, že v této kategorii budou nominovány všechny 

sportovní kolektivy.   

 

družstvo mladších dorostenců – házená -  TJ Rožnov pod Radhoštěm 

juniorské družstvo ve stolním fotbale – FoosForLife Team z.s. 

synchronní dvojice juniorek – oddíl skoků na trampolíně – TJ Rožnov pod Radhoštěm 

 

Za nejlepší sportovní kolektiv v této kategorii byly členy sportovní komise navrženy juniorky 
v synchronním skákání na trampolíně (TJ Rožnov pod Radhoštěm). 
 

6) Seniorské kolektivy (2 návrhy) 
 



Vzhledem k počtu návrhů rozhodla sportovní komise, že v této kategorii budou nominovány všechny 

sportovní kolektivy.   

 

TJ Rožnov p. R. – Skoky na trampolíně (družstvo žen) 

FoosForLife Team – stolní fotbal 

 

Za nejlepší sportovní kolektiv v této kategorii bylo členy sportovní komise navrženo družstvo seniorů 

stolního fotbalu (FoosForLive Team) 

 

7) Trenér, cvičitel (7 návrhů) 
 
Vzhledem k počtu návrhů rozhodla sportovní komise, že v této kategorii bude nominováno 5 trenérů , 

cvičitelů.   

 

Bitala Michal – biatlon 

Holišová Zdeňka – biatlon 

Knapek Jiří – lední hokej 

Marek Dalibor - skoky na lyžích a severská kombinace 

Tobola Zdeněk – kickboxing 

 

Za nejlepšího trenéra byl členy sportovní komise navržen Bitala Michal (biatlon). 

 

Z uvedených navržených nejlepších sportovců podle jednotlivých kategorií doporučuje sportovní komise 

vyhlásit Krupovou Vendulu (tradiční karate) za nejlepšího sportovce města Rožnov pod Radhoštěm za rok 

2018. 

Sportovní komise dále navrhuje radě města pana/paní ………………………………………………..na Cenu starosty 

města za ……………………………………………………. 

  

Členové sportovní komise dále doporučují vyhlásit osobnostmi rožnovského sportu následující zasloužilé 

sportovce, trenéry, organizátory, činovníky a funkcionáře, kteří se svou celoživotní prací zasloužili o rozvoj 

sportu v Rožnově pod Radhoštěm: 

paní Jarmila Vašutová - sport pro všechny  
pan Zdeněk Jadrníček (in memoriam) - fotbal Rožnov  
pan Radek Klesa - učitel TV při ZŠ Videčská  
paní Anežka Bitalová - biatlon  
pan Vincenc Holiš - házená  
pan Rudolf Váňa - házená  
pan Stanislav Halamíček - házená   
pan  Josef Ekmajer - předseda hokeje v Rožnově 1972 - 1978  

 

Usnesení č. 10/2019 k bodu 3. 
 

Členové sportovní komise doporučují radě města Rožnov pod Radhoštěm schválit nominaci nejlepších 

sportovců dle návrhu předloženého sportovní komisí. 

Hlasování: 8 - 0 - 0   

 



Různé  

Členové sportovní komise se dohodli, že další zasedání sportovní komise bude dne 6.5.2019 od 16:00 

hod. v malé zasedací místnosti MěÚ Rožnov pod Radhoštěm. 

 

Konec zasedání: 19:15 

Zapsal: Ing. Dušan Vrážel 

Zápis ověřil: Mgr. Miloslav Janošek 

Přílohy: prezenční listina 

  


