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Vážení rodiče, 
 
bohužel se na Vás musím obrátit s nečekanou negativní zprávou. Byli jsme nyní informováni, že od 
24. 5. bude z důvodu rekonstrukce uzavřen bazén TEZA Hodonín. Jelikož se jedná o stavbu z dotací 
a výběr firmy podléhá zákonu o Veřejných zakázkách, nebyl počátek rekonstrukce znám dostatečně 
dopředu (rizika odvolání atd.) a proto jsme zprávu obdrželi až 14 dní před započetím prací. 
 
Z našeho hlediska se jedná o zásah Vyšší moci, který musíme respektovat. Reálně to pro nás 
znamená, že nejmenší děti z kurzů od paní Kláskové a Zubalíkové budou mít tréninky zkráceny o 1 
týden. Starší děti budou mít zkrácení o 1 měsíc. 
 
Jelikož se jedná o nenadálou událost, na níž jsme se nemohli připravit, není v našich silách zajistit 
náhradní plavání v okolních bazénech. V rámci náhrady a kompenzace připravujeme pro děti pár 
náhradních aktivit. O jejich přesném pořádání budeme informovat, až budou doladěny detaily. 
 
Zejména se jedná o následující: 

 Nultý ročník Indoor triatlonu. Uskuteční se (pravděpodobně) v úterý 19. 5. od 17:00 do 19:00. 
Bude uspořádán pro děti ročník narození 2002 a výše. Bude sestávat z plavání na 200m, jízdě 
na „kole“ cca 6km a běhu cca 1,5km. Kolo a běh bude na trenažérech firmy Kettler. Zájemci 
ať se dostaví v 16:45 na bazén. Kromě plavek sebou i převlečení do tělocvičny a boty. 
Podrobné informace zveřejníme na webových stránkách následně. 

 

 S vedením bazénu TEZA Hodonín domlouváme možnost náhradního „tréninku“ na letním 
koupališti. Pravděpodobně to pojmeme formou společného odpoledne a her v areálu 
koupaliště v určitý den. Vstup bude volný. Podrobné informace zveřejníme na webových 
stránkách následně. 

 
 

 „Lužická míle“ – OSP Hodonín a obec Lužice pořádají Nultý ročník dálkového plavání na 
Lužáku v Lužicích. Termín bude 23. či 24. června a budou připraveny trasy na 25, 50, 400, 800 
a 1600m. Členové oddílu plavání OSP Hodonín budou mít možnost startovat zdarma. 
Podrobné informace zveřejníme na webových stránkách následně. 
 

 
Omlouváme se za případné problémy způsobené touto skutečností, ale v žádném případě se nejedná 
o pochybení z naší strany a na zahájení rekonstrukce nemáme žádný vliv. 
 
Průběžně Vás budeme informovat o dalším postupu a posílat informace o chystaných akcích. 
 
 
Za OSP Hodonín 
 
 
Jiří Beneš 
předseda oddílu 

 


