
Zápis č. 3 ze schůze sportovní komise ze dne 11.4.2019 

Přítomni: Ondřej Frejvald, Jana Vrkoslavová, Karel Richter, Ivan Baculák, Pavel Prachař 

Omluveni: Jiří Novák, Martin Vídeňský, Adam Drtina 

Hosté: Jan Rejzl, Taťána Břízová, Luděk Luňák, Jan Podolka, Jaroslav Stárek 

 

Jednání bylo zahájeno v 16:00 a proběhlo následovně: 

Zapisovatelem byl určen Ondřej Frejvald, ověřovatelem Karel Richter. 

1. Představení pana Luďka Luňáka, ředitele správy sportovních zařízení. 

2. Prohlídka sportovišť v majetku města Vamberk ve správě SSZ 

a) Sportovní hala 

- SK spolu s hosty prošla všechny místnosti ve sportovní hale a projednala jejich stav a způsob užívání. 

- SK informovala pana Luňáka o projektu na rekonstrukci povrchu a šaten ve sportovní hale a přípravě projektu 

do dotačního titulu MŠMT na podzim 2019, který bude podávat TJ Baník Vamberk, z.s. 

- SK poukázala na nefunkční splachování pisoárů a stav hlavic ve sprchách. 

- Pan Frejvald informoval o požadavku TSM TJ Baník Vamberk na nátěr prostoru nářaďovny TSM a potřebě polic 

na uskladnění sportovních pomůcek. 

- Pan Frejvald informoval o potřebě instalace zvukové aparatury v majetku TJ na místo té stávající a již 

započatých příprav a dohod provedení. 

- Pan Podolka vyslovil potřebu stolních tenistů na rozšíření prostor místnosti stolního tenisu a přednesl svou 

představu o rozšíření do prostoru vzduchotechniky. 

- Skupina prohlédla místnost se vzduchotechnikou a pan Stárek informoval o budoucím umístění další jednotky 

v rámci rekonstrukce šaten. 

- Skupina prohlédla místnosti v 2. NP sportovní haly.  

- P. Frejvald informoval o započatých jednáních týkajících se konferenční místnosti. 

- P. Podolka ukázal místnost s trenažérem stolního tenisu. 

b) Prohlídka hřiště s umělým povrchem. 

- Skupina došla k závěru, že povrch je již nevyhovující a bude hledat společné řešení jak zamezit poškozování 

sportoviště a sítí. 

c) Prohlídka volejbalových kurtů. 

- Pan Luňák informoval o již provedených pracích a o přípravě kurtů pro letní sezónu. 

d) Prohlídka městského fotbalového areálu V Lukách. 

- Skupina prohlédla nově namontovaná okna a pan Richter připomněl potřebu výměny plechových dveří. 

- Skupina prohlédla oseté hřiště v rekonstrukci a řešila způsoby zatravnění plochy před střídačkami. Pan Richter 

poukázal na vícepráce spojené s rekonstrukcí, které provádí fotbalový oddíl ze svých prostředků. 

- Skupina prohlédla rekonstruované a nově natřené zdi v bytě „správce“ a pan Frejvald představil potřebu užívání 

místností bytu k účelům uskladnění sportovních pomůcek, dále připomněl nabídku na pokládku dlažby. 

- Skupina prohlédla šatny a sociální zázemí pro hráče. 

- Pan Richter vysvětlil záměr rekonstrukce klubovny a informoval o projektu výstavby sociálních zařízení a tribuny 

pro diváky („zpřístupnění městského fotbalového areálu mládeži a hendikepovaným osobám“). 

- Skupina jednala o umístění sanitární buňky. 



- Pan Luňák informoval o střešní krytině připravené k montáži na pergolu. 

- Skupina prohlédla nové fotbalové hřiště, instalované sítě mezi hřištěm a koupalištěm a osvětlení půlky nového 

hřiště. Pan Richter přednesl návrh na osvětlení druhé půlky hřiště, tento požadavek bude dále řešen. 

- Pan Richter připomenul potřebu laviček s ohledem na zvýšenou návštěvu areálu s ohledem na výsledky A-

mužstva TJ Baník Vamberk. 

- Pan Luňák zjišťoval podrobnosti pojištění sportovního areálu. 

- Skupina prohlédla stav prostorů pod tribunou a stav tribuny, schodů a zatékání do prostoru bytu. 

- Skupina došla k závěru, že tribuna a schody jsou ve velmi špatném stavu a je velmi žádoucí zahájit opravy. 

e) Prohlídka tenisového areálu. 

- Pan Podolka připomněl požadavek tenistů na finanční podporu údržby tenisových kurtů a o představě vzniku 

čtvrtého kurtu s bezúdržbovým povrchem pro veřejnost. 

3. Představení koncepce rozvoje sportu v TJ Baník Vamberk. 

- Pan Podolka představil koncepci. 

- SK žádá organizace sdružené ve sportovní komisi, aby předložili vlastní koncepce, ze kterých SK vypracuje 

jednotný koncept rozvoje sportu města Vamberk. 

- Pan Podolka vysvětlil SK způsob získání dat od oddílů a jejich vyhodnocení v rámci TJ. 

 

S ohledem na rozdělení skupiny na dvě části, došlo k paralelnímu jednání SK. 

 

Jednání bylo ukončeno v 18:00 

Ve Vamberku dne 11.4.2019 

Zapsal: Ondřej Frejvald 

Ověřil: Karel Richter 


