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Prohlášení TJ Slovan Bzenec zs. k výstavbě sportovní haly

Nejenom na socíálních sítích, ale I na veřejnosti, se objevují různé neoficiální vyjádření
sportovních spolků k uvedené výstavbě. Z toho důvodu bychom rádi prezentovali náš

--—— postoj, názor na rozšíření sportovíšť ve Bzencí.
Náš klub si v minulosti (lOIet) stěžoval na nedostatek tréninkových ploch, zejména

V zÍmnĺm období. S velkým poděkováním jsme kvitovali výstavbu travnatého
tréninkového hřiště, a dokonce později vybudovánĺ osvětlení na tomto hřiští. Velmi nám
to pomohlo a ostatní kluby z okolí nám to závidí. Můžeme na tomto hřiští trénovat od
brzkého jara až do pozdního podzimu, a to díky osvětlení. K naší úplné spokojenosti
nám chybí pouze hřiště s umělým povrchem, což my zase závidíme Veselí, Strážníci,
Kyjovu, Dambořicím, Dubňanům, Mutěnicím, Vnorovům a dalším klubům na okrese.
V měsících leden, únor, březen, listopad musíme dojĺždět na tréninky do Strážnice.
Vzhledem k měnícím se klimatickým podmínkám, a k měnícím se tréninkových
moderních trendů, bychom potřebovali hříště s umělým povrchem. To by bylo využité
přes celou škálu našich mužstev — dospělí, staří páni, dorost, žáci. Pouze s těmi
nejmenšĺmi bychom potřebovatí v zimních měsících trénovat v hale. Pokud bychom měli
UT, dorost, žáci by nemuseli do tělocvičen, pro ty nejmenší by nám zcela stačily
tělocvičny, které jsou ve Bzenci k dispozici. V dnešní době se fotbal dělá hlavně na
venkovních hříštích a nepředpokládáme, že toto by se změnilo. Z toho důvodu také
roste počet hřišť s umělým povrchem. Jen na okrese Hodonín je zatím 6 takových
sportovíšt‘. Pro přípomínku, TJ Slovan Bzenec patřĺ k největším klubům na okrese, a
V poslední době spotu s Hodonínem hrajeme nejvyšší soutěž. Jak vidíte, naše využítí
sportovní haly by bylo minimální. Nechceme a ani nemůžeme diktovat co má město
pořídit, jen vycházíme z našich zkušeností, z našich potřeb, a jednoznačně bychom
preferovali vybudování hřiště s umělým povrchem.

Věříme, že jste si udělali průzkum aktuálních potřeb sporlovních spolků, které jsou ve
Bzenci aktivní, a na základě toho se rozhodnete, jak nejlépe rozšířit sportoviště ve
Bzenci. Věříme, že zodpovědně posoudíte všechny aspekty tohoto projektu
(ekonomičnost, využití apod.). Dle našich vědomostí jsme jediný klub ve Bzenci, který
pracuje dlouhodobě a také dlouhodobě hraje soutěžní utkání, a jsme přesvědčeni, že
naše reprezentace města Bzence je na velmi vysoké úrovni.
Rádi bychom celou problematiku ohledně využívání sportovišt‘ a samotnou naši činnost
S vámi prodiskutovali osobně.
Není nad to vše rozebrat v plodné a konstruktÍvnĺ diskuzi. Očekáváme váš návrh na
schůzku.
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