
Zápis z jednání sportovní komise č. 3/2017 

Datum konání:   26. 6. 2017 

Místo konání:     zasedací místnost 2 MěÚ 

Účast: dle presenční listiny                 

Předsedající:  Mgr. Miloslav Janošek  

Program jednání:   

1. Sportování dospělých na území města 

2. Krajské haly a nedostačující časové prostory v hale SŠIEŘ pro oddíly a kluby                                         

3. Úpravy dotačních programů na rok 2018                                                                                                             

4. Budování sportovního areálu na ulici Letenská                                                                                             

5. Různé 

Pozvánka na jednání byla zaslána 1. FbK Rožnov. Jeho zástupce pan Macura informoval o počtu 

družstev (A, B, C, D – muži; 1x ženy, 1x společně junioři a dorost, st. žáci, ml. žáci, elévové, přípravka; 

1x juniorky a dorostenky). Dále informoval o počtech tréninků (ideálně 2x až 3x týdně 1,5 hod.) a 

tréninkových prostorách (využívané haly: hala SŠIEŘ, Dolní Bečva, SZeŠ, Val. Meziříčí, Zašová, Zubří, 

příležitostně i další). Časové rozdělení v jednotlivých halách v průběhu roku pro tréninkové jednotky: 

8,5 hod. hala SŠIEŘ, 3 hod. hala Dolní Bečva, 6 hod. hala SZeŠ, 7 hod. Gymnázium Rožnov. Pan 

Macura uvedl, že „prostory využívané florbalovým klubem jsou nevyhovující a na mnoha místech“. 

K problematice sportování dospělých uvedl, že „sportování dospělých je udržitelné z finančních 

prostředků vybíraných od dospělých sportovců“, myšleno dospělých členů florbalového klubu. 

K financování poté přispívá samotný klub, který zajišťuje další prostředky pro provoz družstev 

dospělých a samozřejmě také mládeže. 

Závěry jednání: 

1. sportování dospělých na území města 

Usnesení č. 3/2017 

Členové sportovní komise se shodli na tom, že je nutné v první řadě navýšit finanční prostředky na 

kvalitní zajištění sportování mládeže. Poté je při dalším navýšení finančních prostředků možné zvážit 

rozdělení těchto prostředků na sportování dospělých v rámci nově utvořeného dotačního programu 

„VI. sportování dospělých“. Pokud nedojde k výše uvedenému navýšení je nutné posuzovat přidělení 

finančních prostředků pro dospělé v rámci Individuálních žádostí. 

Hlasování: 5 - 0 - 0   

2. krajské haly a nedostačující časové prostory v hale SŠIEŘ pro oddíly a kluby 

Naplněnost hal je vysoká a na území Města Rožnova pod Radhoštěm by se plně využila ještě jedna 

sportovní hala. V současnosti je nutné, aby samy kluby vstoupily do jednání o optimalizaci využití 

jednotlivých „velkých“ hal a zvážily přesuny svých tréninkových jednotek v rámci tělocvičen a hal. 

Kluby mohou vzájemně projednat využitelnost jednotlivých tréninkových jednotek v závislosti na 

počtu sportujících. 



3. úpravy dotačních programů na rok 2018  

Rozpracováno. Bude zařazeno na některé z dalších jednání SK. 

4. budování sportovního areálu na ulici Letenská                                                                                                                                                 

Závěry z diskuze viz. Usnesení č. 4/2017. 

5. Různé 

Miloslav Janošek - plážový volejbal – v případě budování volejbalového hřiště pro plážový volejbal na 

území Města Rožnova pod Radhoštěm doporučuje SK vybudování kvalitního moderního sportoviště 

vhodného pro oficiální soutěžní utkání (s tribunami). Sportoviště by mohlo přivést do Rožnova 

špičkové sportovce z tohoto sportovního odvětví, podpořilo by vznik nového sportovního oddílu a 

v neposlední řadě by sloužilo zájemcům z řad široké veřejnosti a návštěvníkům Rožnova pod 

Radhoštěm. Vedle stávajícího hřiště pro plážový volejbal v areálu koupaliště, které je zaměřeno na 

amatérský plážový volejbal, by nové sportoviště doplnilo veřejností velmi žádané sportovní odvětví 

na profesionální úrovni. 

Návrhy Sportovní komise pro Radu Města: 

Usnesení č. 4/2017 

- Zvážit možnost zakoupení mobilního povrchu – „kostky na in-line hokej“ (dle doporučení 

pana Macury z 1. FbK Rožnov) na zimní stadion, na kterém by bylo možno mimo hokejovou 

sezónu hrát in-line hokej, florbal a další druhy sportů. (Současné využití zimního stadionu pro 

badminton shledává SK neoptimální.) 

- SK doporučuje umístění kamerového systému na nově vybudované víceúčelové sportoviště 

při ZŠ Pod Skalkou a to z důvodu ochrany vybudovaného vybavení.  

- SK doporučuje uvést do provozního řádu nově vybudovaného víceúčelového sportoviště při 

ZŠ Pod Skalkou skutečnost, že hřiště nemůže být využíváno podnikatelskými subjekty a 

trenéry komerčně, např. pro placené tréninkové hodiny tenisu.  

-  SK doporučuje zavést rezervační systém nově vybudovaného víceúčelového sportoviště při 

ZŠ Pod Skalkou následovně. 1.) Dopolední hodiny v průběhu vyučovacích dnů přednostně 

vyhrazeny pro školy zřizované městem Rožnovem pod Radhoštěm. V rezervačním systému by 

se mohli učitelé TV informativně zarezervovat pro jednotlivé hodiny tak, aby měli jejich 

kolegové z jiných škol představu, kolik se bude na hřišti nacházet v jedné vyučovací hodině 

skupinek. Na hřiště by mohli vyučující dorazit na hodinu TV i bez předchozího zarezervování a 

bude poté na domluvě jednotlivých skupinek a učitelů, jak si zorganizují průběh vyučovacích 

hodin. 2.) Pro odpolední provoz sportoviště doporučuje SK možnost zarezervovat si konkrétní 

hřiště v požadované době. Hřiště jsou v areálu tři. Návštěvník s rezervací bude mít v takovém 

případě v daném časovém úseku možnost přednostního využití zarezervovaného sportovního 

hřiště před návštěvníkem, který si dané hřiště v rezervačním systému neobjednal. 3.) 

Atletický ovál a in-line ovál by měl být v provozních hodinách přístupný všem návštěvníkům 

bez předchozí rezervace.  

- SK doporučuje, aby správce areálu byl návštěvníkům k dispozici po co nejdelší dobu 

odpoledního provozu. V případě sobot a nedělí nejen po dobu odpoledního ale také 



dopoledního provozu. Měl by dohlížet na dodržování provozního řádu sportoviště a zabránit 

jeho poškozování.   

- SK doporučuje umístění volně přístupného zdroje vody pro návštěvníky mimo připravovávané 

toalety. Jedná se o tzv. pítka - nejlépe dvou výšek pro malé i větší návštěvníky. Zdroj vody by 

měl sloužit k okamžitému osvěžení přímo u sportovní plochy atletického oválu.   

- K provozu sportovního areálu na ul. Letenská při ZŠ Pod Skalkou doporučuje předseda SK 

svolání schůzky tělocvikářů jednotlivých ZŠ v přípravném týdnu před zahájením školního 

roku. 

- Členové sportovní komise vyjádřili zájem na spoludotváření provozního řádu sportovního 

areálu na ul. Letenská při ZŠ Pod Skalkou. 

Hlasování: 5 - 0 - 0   

 

Zápis provedl: Mgr. Miloslav Janošek, dne 29. 6. 2017 


