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Záznam 

z 08. jednání Komise pro tělovýchovu, sport a volný čas mládeže Rady města Hlučína,  

konaného dne 10.6.2020  

Celkový počet členů komise: 10 

Počet přítomných členů komise: 10 

Hosté: starosta 

 místostarostka 

 

 

Program 
 

1) Přivítání členů a hostů, představení nového člena 

2) Úkoly z minulého jednání 

3) Stav SRA a sportovní haly 

4) Zázemí TJ a FC Hlučín 

5) Strategický plán a úkoly pro komisi  

6) Školní hřiště a jejich nabídky pro veřejnost 

7) Různé 

 

Stručný průběh jednání 
 

1) Mgr. Skoták přivítal přítomné členy a hosty a představil komisi nového člena ředitele SaK Hlučín  

Mgr. Martina Nováčka, DiS. 

 

2) Úkoly z minulého jednání: 

 

Výsledková tabule ve sportovní hale je zakoupená – seznámení s obsluhou přislíbil v září pan Nováček, 

konkrétní termín bude domluven na další schůzi. 

 

K využití prostor nad kotelnou sportovní haly navrhla paní místostarostka horolezeckou stěnu a vedle haly 

skatepark, členové dostali za úkol zvážit možnosti využití prostoru. Návrhy budou projednány na dalším 

zasedání komise.  

Uložený materiál volejbalistů v areálu jezera bude odvezen kolem 15. 8. 2020. 

Pan starosta uvedl, že po kolaudaci parkoviště u sportovní haly, až budou nové šatny, zřejmě v období září-

říjen, bude řešeno doprojektování rozšíření stávající ulice Komenského po zbourání budovy volejbalistů.  

Bude zapracováno do stávajícího projektu a realizováno ještě letos (2020).  

 

Po domluvě s ředitelem SaK, panem Nováčkem, zůstává platný postup u pronájmů tělocvičen:  

„termíny jsou již dané, jedině, že by se kalendář úplně uvolnil a nově zaplnil s předností mládežnických 

družstev. Primárně dostávají v každé tělocvičně přednost místní. 

Členové komise se dohodli, že při tvorbě rozpisů na rok 2021 musí být požadavky na pronájem předloženy 

během června 2020, následně budou zájemci o volné termíny přizváni na jednání komise, kde bude 

projednán harmonogram. Předběžně by mohla být pravidla nastavena takto: např. využití do 19 hodin 

mládež a od 19 h. dospělí“ 

 

Komise konstatovala, že předložení návrhů v dubnu a květnu nebylo realizovatelné z důvodu 

epidemiologické situace. 

 

Komise se dohodla, že subjekty, které mají zájem o pravidelný pronájem, předloží své požadavky řediteli 

SaK do 26. 6. 2020. Zároveň by komise uvítala pravidlo (viz výše) „do 19 hodin mládež a od 19 h. dospělí“, 

pokud by do 19 hodin nebyl zájem o pronájem pro děti, byly by prostory k dispozici dospělým. 
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Pan ředitel SaK zjistí možnosti, jestli by bylo možné zavést online rezervační systém a jestli by k tomu bylo 

možné využít stávající webové stránky SaK. 

 

3) Stav SRA a sportovní haly 

 

Pan ředitel SaK se vyjádřil k plánovaným akcím. Zatím se čeká na vyjádření ke Gulášfestu, jakou formou 

bude probíhat Krmáš, průběh akcí bude ovlivněn vládními nařízeními. Pivní slavnosti se konat nebudou. 

Sdružení obcí Hlučínska přesune Řezbářskou show na pátek, sobotu a neděli na náměstí. Festival kultury  

a řemesel se konat nebude. Venkovní kina budou. 

 

Pan předseda připomněl, že se 27. 6. 2020 bude konat akce k představení jezera. Na každém sportovišti se 

mají konat nějaké aktivity. Paní místostarostka připomněla Týden sportu v Hlučíně od 22. 6. do 28. 6. 2020 

 

K připravenosti na letní sezónu uvedl pan starosta, že se areál bude zavírat o půlnoci, s tím, že se návštěvníci 

dostanou pouze ven. Rovněž připomněl prodloužení nákupu permanentek o 14 dnů. 

 

K sanaci Hlučínského jezera a zahájení stavby uvedl pan starosta, že firmě bylo předáno staveniště a byla 

podepsána smlouva, supervizor (zástupce) ministerstva financí musí následně vyzvat firmu, po 31. 10. se 

může začít s kácením stromů, očekává se, že termín zahájení prací bude určen na srpen, harmonogram prací 

není prozatím odsouhlasen. Letošní sezóna by neměla být ohrožena, u příští sezóny se zatím neví. Komise 

neměla k sanaci otázky. 

 

K prostoru nad kotelnou sportovní haly se paní místostarostka vyjádřila již v bodě 2. 

 

4) Zázemí TJ a FC Hlučín 

 

Komise se shodla, že pochybnosti o realizátorovi antukových kurtů nebyly na místě, jednalo se o dobrou 

práci. Ale horší je to s okolím, deště a klesající obrubníky, toto ještě potřebuje upravit. 

Pan Trejtnar se za fotbalisty vyjádřil, že jim chybí jedna kancelář. 

Pan Košař za volejbalisty požádal, zda by mohli dále využívat „budku“ zapůjčenou od SaK jako sklad, což 

mu pan starosta a pan ředitel SaK přislíbili. 

 

 

5) Strategický plán a úkoly pro komisi  

 

 a) Zprovoznění jednotného kalendáře akcí ve sportu a kultuře  

 Vybudování jednotného kalendáře akcí – paní místostarostka připomněla nové stránky infocentra  

a navrhuje propojení, vzala si toto za úkol. 

 

 b) Hala tenis bylo vydáno rozhodnutí, bude vyhlášeno výběrové řízení, předpokládá se zahájení 

stavby v polovině srpna a její ukončení do 31. 10. 2020. Z antuky má být „na jedničce“ umělý povrch. 

 

 c) Nová velká víceúčelová hala – pan starosta uvedl, že se jedná o dlouhodobý úkol, v areálu 

fotbalového hřiště je do budoucna snaha posunout zahrádkářskou kolonii a zvětšit prostor, také se jedná  

o pozemky s SK Slavie Praha. Na těchto pozemcích byla odblokována zástava a SK Slavii Praha byla 

zaslána odhadní cena. 

 

 

6) Školní hřiště a jejich nabídky pro veřejnost 

 

Počet sportujících v organizacích je 1 359 dospělých a 1 054 mládeže, celkem je zapojeno 2 413 občanů 

Hlučína. Celková suma požadovaných dotací byla 7 481 000 Kč, rozděleno bylo 4 440 000 Kč. 
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Mgr. Skoták připomněl hřiště, která jsou občanům k dispozici: 

 

Workoutové hřiště v Darkovičkách 

Víceúčelové hřiště v Darkovičkách 

Víceúčelové hřiště  ZŠ dr.M.Tyrše v Hlučíně 

Víceúčelové hřiště a dětské hřiště u ZŠ Hlučín – Hornická 

Víceúčelové hřiště ZŠ Hlučín-Rovniny  

Workoutové hřiště v Zámeckém parku 

Hřiště Bobrovníky a hřiště Bobrovníky asfalt 

Hřiště Gymnázia  

Dětské a sportovní hřiště na ul. Boženy Němcové, OKD západ 

Areál Balgarovec 

Hřiště u bývalého Agitačního centra Rovniny 

 

Pan Honus se dotázal na realizaci hřiště v Bobrovníkách. Pan Starosta uvedl, že je hřiště srovnáno  

a na každou stranu se ještě upraví o 6-8m dle zvyklostí místního využívání, budou nové branky, sítě proti 

padání míčů, pergola. Na financování sítí proti padání míčů a pergolu přispěje i Osadní výbor. Komise 

poděkovala panu starostovi za novou plochu vedle hřiště, přínosnou zejména pro hasiče. 

 

7) Různé 

 
 

Pan Trejtnar uvedl, že FC Hlučín dostal 5. 6. 2020 rozhodnutí o poskytnutí dotace MŠMT, část projektu 

bude hrazena z vlastních zdrojů, kdy část uhradí město. Termín dokončení je plánován na konec roku. Na 

podzim již chtějí hrát pod světly. 

 

 

 

Termín příštího jednání komise byl stanoven na 9.9.2020 v 17.00 hodin org. fotbal, místo Nové zázemí 

fotbal a volejbal. 

 

 

 

Zapsala: Ing. Barbora Juhaniaková Mgr. Miroslav Skoták 

 předseda komise 


