
Zápis č. 4 ze schůze sportovní komise ze dne 18.6.2019 

Přítomni: Ondřej Frejvald, Jana Vrkoslavová, Karel Richter, Jiří Novák, Martin Vídeňský, Adam Drtina 

Omluveni: Ivan Baculák, Pavel Prachař 

Hosté: Jan Rejzl, Luděk Luňák, Jan Podolka 

 

Jednání bylo zahájeno v 18:00 a proběhlo následovně: 

Zapisovatelem byl určen Ondřej Frejvald, ověřovatelem Martin Vídeňský 

 

1. Sportovní hala – úpravy 

- SK projednala úpravy navržené panem ředitelem SSZ, panem starostou a panem předsedou, které byly zaslány 

emailem (v příloze). 

- pí. Vrkoslavová potvrdila, že bradla nestejné žerdi nejsou využívána Sokolem či ZŠ Vamberk a SK došla 

k závěru, že lze uvolnit místo v nářaďovně jejich odstraněním. 

- SK se pokusí bradla nestejné žerdi nabídnout sportovním organizacím v okolí. 

- p. Podolka navrhl do plánovaných úprav přidat stínicí techniku (zatemnění oken), SK souhlasí a navrhuje vložit 

tento bod pod číslem 14 do plánovaných úprav. 

- SK se shodla, že bude dostatečné klecovou kóji fotbalu natřít a umístit zde nové šatní skříňky. 

- SK po diskuzi s panem starostou a panem ředitelem SSZ souhlasí s realizací bodů 1 – 10 ještě v letošním roce 

a s realizací bodů 11 – 14 v příštím kalendářním roce, tak jak navrhl pan ředitel SSZ. 

 

2. Úpravy a opravy sportovišť 

- p. Podolka vyjádřil svůj nesouhlas s umístěním nové jednotky pro vzduchotechniku v místnosti pro 

vzduchotechniku, tak jak je zanesena v projektové dokumentaci a navrhl její posunutí. 

- p. Podolka znovu vyjádřil potřebu rozšíření prostoru herny stolního tenisu 

- p. starosta předal panu Podolkovi projektovou dokumentaci k rekonstrukci sociálních zařízení ve sportovní hale. 

- SK doporučuje, pakliže to bude možné, změnu v umístění vzduchotechniky, tak aby zde vznikl prostor pro 

rozšíření prostoru herny stolního tenisu. 

- p. starosta připomněl pravděpodobné vypsání dotačního titulu MŠMT na rekonstrukci sportovních zařízení a 

zeptal se zástupců Baníku zda-li se výkonný výbor TJ seznámil s loňskou výzvou a zda je TJ Baník Vamberk 

schopen získat dostatek bodů pro zisk dotace. 

- p. Frejvald informoval o plánované schůzi VV TJ, na které bude projednáno. 

- p. Luňák informoval o proběhlém jednání s firmou Eurogreen, zhotovitelem rekonstrukce fotbalového hřiště. 

- p. Luňák informoval o plánované výměně dveří v budově 631 V Lukách. 

 

3. Sportovec roku 

- p. Frejvald informoval o domluveném termínu a programu vyhlášení sportovce roku, který byl projednán 

s panem ředitelem ZŠ Vamberk panem Vrkoslavem. 

- vyhlášení sportovce Vamberka z řad žáků základní školy Vamberk proběhne 26.6. v 8h na hřišti za školou. 

- zástupci oddílů předali své nominace SK. 

- SK rozhodla o ocenění nominantů. 



 

4. Návrhy oddílů, spolků, organizací a občanů k projednání SK 

- p. Drtina představil potřebu Hasičů uskladnit hasičské vybavení pro hasičský sport ve fotbalovém areálu 

V Lukách. 

- p. starosta přednesl potřebu uskladnění dopravních značek a kol v blízkosti dopravního hřiště V Lukách. 

- SK doporučuje RM projednat pořízení dostatečně prostorného kontejneru na uskladnění dopravních značek, kol 

a vybavení pro hasičský sport. 

- p. Richter navrhl umístění sítí do prostoru za nově rekonstruované hřiště na plot u řeky. SK došla k závěru, že 

s ohledem na stále nedokončenou rekonstrukci hřiště a jejímu aktuálnímu nevyužívání bude tento bod projednán 

na příští schůzi SK. 

 

5. Koncept rozvoje sportu 

- pí. Vrkoslavová informovala o probíhající práci na konceptu rozvoje, TJ Sokol Vamberk, z.s. 

- p. Frejvald informoval o probíhající práci na konceptu rozvoje, Junák – český skaut, středisko Vamberk, z.s. 

- SK znovu žádá organizace sdružené ve sportovní komisi, aby předložily své koncepce rozvoje, ze kterých SK 

vypracuje jednotný koncept rozvoje sportu města Vamberk. 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:20 

 

Ve Vamberku dne 18.6.2019 

Zapsal: Ondřej Frejvald 

Ověřil: Martin Vídeňský 


