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Zápis č.1 ze schůze sportovní komise ze dne 20.12.2018 

 

Přítomni: Ondřej Frejvald, Pavel Prachař, Jiří Novák, Adam Drtina, Karel Richter, Jana Vrkoslavová 

Omluveni: Ivan Baculák, Martin Vídeňský 

Jednání bylo zahájeno v 18:05 a proběhlo následovně: 

Zapisovatelem byl určen Ondřej Frejvald, ověřovatelem Jiří Novák. 

 

1. Představa předsedy o práci sportovní komise a jejich cílech. 

- předseda popsal cíle sportovní komise, převážně nutnost sdružovat oddíly a organizace v SK a vystupovat 

jednotě v otázce sportu ve Vamberku.  

- předseda vyjádřil svou představu o práci členů sportovní komise, sběr dat od oddílů (problémy, potřeby, 

požadavky), sportovní komise zpracuje, analyzuje, vyhodnocuje a doporučuje RM. 

- sportovní komise slouží jako prostředek ke komunikaci mezi oddíly a městem, SSZ a městem, oddíly a SSZ, 

oddíly a ZŠ.  

 

2. Schválení koncepce sportovní komise. 

- předseda předložil návrh koncepce. 

- po doplnění koncepce p. Novákem, byl návrh jednohlasně schválen. 

- tato koncepce činnosti SK bude navržena RM ke schválení. 

 

3. Povrch sportovní haly. 

- po dlouhé diskuzi sportovní komise rozhodla doporučit RM kombinovanou sportovní podlahu s nášlapnou 

vrstvou Taraflex. 

- p. Prachař navrhl změnu lajnování a informoval SK o možnosti zabudování sloupků do země. 

- SK rozhodla upravit požadavek na lajnování a to s ohledem na tyto sporty: 2x kurt volejbal/nohejbal + centrkurt, 

3x badminton, basketbal, tenis. 

- tyto požadavky budou navrhnuty RM při návrhu zadání projektu.  

 

4. Prezentace statistických údajů organizací. 

- členové SK předložili údaje o členské základně. 

- sportovní komise zastupuje 685 členů. 

- seznamy počtu členů členských základen zastoupených oddílů a organizací ve sportovní komisi v příloze. 

 

5. Vyhodnocení sběru podkladů návrhů k realizaci a jejich rozložení do sekcí: údržba a opravy, krátkodobé, 

střednědobé a dlouhodobé projekty k realizaci.  

- členové SK předložili návrhy. 

 

- s ohledem na objem požadavků SK rozhodla, že vyhodnotí a doporučí RM pouze neodkladné záležitosti, které 

by měly být realizovány přednostně na jaře 2019 a bude pokračovat v práci přes email a na další schůzi SK. 

 

- SK rozhodla o vyřazení těchto požadavků k doporučení RM: 

- tenisový oddíl TJ Baník Vamberk: Příprava tenisových kurtů a její zařazení do rozpočtu na sezónu 

2019 v termínu duben 2019 dle počasí, včetně instalace námi dodaných umělých lajn na kurt č. 3. A to 

z přesvědčení SK o tom, že si oddíly mají připravovat sportoviště pro své zájmy své pomocí, zvláště 

když se jedná o sportoviště užívané převážně dospělými. 

- zabudování místa k sezení u UMT. SK takto rozhodla, neboť nedošlo k rozhodnutí co s prostorem 

UMT: Nevyhovující povrch UMT doplnit, vyměnit, zastřešit a změnit povrch, či nová sportovní hala.   
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6. Koordinace sportovních akcí v roce 2019. 

- SK nezjistila žádnou kolizi v termínech pro leden 2019 a bude dále řešit přes email a na další schůzi SK. 

 

7. Doporučení radě města č. 1 

- do doporučení RM k realizaci s nejvyšší prioritou budou zahrnuty tyto návrhy: 

 - Dokončení nohejbalových kurtů v Pekle. 

 - Řešení zásoby vody pro zavlažování fotbalových hřišť v areálu V Lukách v období sucha. 

 - Projektová dokumentace běžeckého oválu V Lukách. 

- Částečná rekonstrukce stávajících toalet pro hosty ve fotbalovém areálu V Lukách. 

 

- Zabudování laviček podél nového fotbalového hřiště V Lukách. 

- Oprava a údržba hřišť: volejbalové kurty u sportovní haly a fotbalové hřiště „U trafačky“ (Na Struhách). 

 - Vybudování kurtu pro beach volejbal na koupališti. 

 

8. Diskuze. 

- SK řešila nedostatečnou kapacitu sportovišť v zimním období, a to hlavně ve sportovní hale. Členové SK budou 

nadále spolupracovat na tomto problému přes email. 

- pí. Vrkoslavová vyslovila potřebu ZŠ a T.J. Sokol Vamberk běžeckého oválu. P. Drtina vyjádřil stejnou potřebu 

Hasičů. SK souhlasí a předloží RM doporučení vypracovat projektovou dokumentaci běžeckého oválu V Lukách. 

- p. Prachař navrhl umístit basketbalové koše na závěsný kloub. Členové SK zjistí podrobnosti a možnosti 

provedení a projednají je na další schůzi SK. 

- p. Drtina informoval SK o nově vzniklém hasičském oddílu mládeže a vyjádřil potřebu užívat areál V Lukách. 

Zástupci TJ Baník Vamberk přislíbili Hasičům možnost plně užívat areál a to dle aktuální potřeby a domluvy. 

- p. Drtina byl pověřen SK k jednání s SDH Merklovice o zalednění Merklovického hřiště. SK připraví návrh na 

zlepšení povrchu Merklovického hřiště pro snadnější zalednění plochy. 

- p. Richter informoval SK o neúspěšné realizaci projektu „zpřístupnění městského fotbalového areálu mládeži a 

hendikepovaným osobám“ a ukázal fotografie stávajícího stavu toalet pro hosty ve fotbalovém areálu. SK 

rozhodla zařadit rekonstrukci toalet do doporučení RM. SK došla k závěru, že není možné realizovat projekt 

„zpřístupnění…“ v celém rozsahu z rozpočtu města Vamberk a doporučí RM vložit tento projekt do vhodného 

dotačního titulu v příštích letech. 

- p. Novák informoval o možnosti úspor při řešení zásobníku vody pro zavlažování fotbalových hřišť výkupem 

vyřazené cisterny z CD CARGO. Problematika již konzultována s ředitelem SSZ p. Jindrou jako jedna z variant 

možného řešení. 

- pí. Vrkoslavová vyjádřila rozhořčení nad přístupem dětí ke sportu a nedostatečné podpoře od rodičů, SK 

prodiskutovala metody a možnosti propagace sportu a uložila si za cíl tuto situaci dlouhodobě zlepšovat. 

- pí. Vrkoslavová informovala o odchodu oddílu basketbalu z T.J. Sokol Vamberk. P. Frejvald osloví p. Vajdu a 

nabídne mu spolupráci a zprostředkování zastoupení v SK. 

- p. Frejvald informoval o jeho pověření organizací Junák - český skaut, středisko Vamberk, z.s. zprostředkovávat 

požadavky, problémy a potřeby ve sportovní komisi. 

- p. Frejvald doporučil členům SK zápisem z jednání oddílů, získat pověření v zastupování oddílu či sportovní 

organizace ve sportovní komisi. 

Jednání bylo ukončeno ve 20:30 

Ve Vamberku dne 21.12.2018 

Zapsal: Ondřej Frejvald 

Ověřil: Jiří Novák 


