Otvorený list
hráčov Tisovskej tenisovej ligy starých pánov a tenisovej verejnosti
mestskému zastupiteľstvu a mestu Tisovec.
Na začiatku nášho listu by sme v prvom rade chceli poďakovať primátorovi mesta Ing.
Petrovi Mináčovi, ktorý prijal návrh na vybudovanie nového tenisového kurtu. Zohnal
finančné prostriedky a podporil jeho výstavbu najmodernejšou technológiou na báze PU
antuky. Mal odvahu podpísať projekt na jeho výstavbu napriek všetkým kuvičím hlasom a
„odbornosti“ skeptikov.

Vážení páni poslanci!
Obraciame sa na Vás týmto otvoreným listom ako na zastupiteľský zbor mesta Tisovec.
Oslovujeme Vás nielen ako tenisti, ale v prvom rade ako občania mesta Tisovec. Vy, nami
zvolení, by ste mali rešpektovať názory občanov, naše potreby a požiadavky. Nebyť Vášho
dlhodobého nezáujmu o riešenie problému neúmerne vysokej ceny za vstupné na tenisové
kurty mesta Tisovec, nebol by tento list napísaný. Kvôli Vašej neochote riešiť sťažnosti nielen
nás - hráčov Tisovskej tenisovej ligy starých pánov, ale i tenisovej verejnosti a prijať
otvorený dialóg pri rešpektovaní laických i odborných názorov zainteresovaných, sme sa
rozhodli riešiť spomínaný problém týmto otvoreným listom.Naďalej sme totiž toho názoru,
že pokiaľ sme zákazníkmi tenisových kurtov a platíme Vami stanovené vstupné, malo by aj tu
platiť „náš zákazník, náš pán“. Zatiaľ sme sa však stretli len s prístupom „zaplať a pokiaľ sa
Ti nepáči, môžeš ísť inde“. Lenže my nechceme hrať inde, žijeme a mnohí i pracujeme
v Tisovci, v Tisovci chceme aj relaxovať a športovo sa vyžiť. Svoju nespokojnosť s Vaším
postojom k našim názorom na výšku vstupného sme dali najavo naposledy na webovej stánke
mesta Tisovec 5. septembra 2012 v článku pod titulkom „Tretí ročník tenisového turnaja“,
kde bolo povedané: „Žiaľ, musíme konštatovať i tú skutočnosť, že je to na úkor našich
nemalých finančných nákladov, pretože cena tisovských kurtov vzľadom na ich kvalitu je
neúmerne vysoká“ .
Týmto Vás žiadame o začiatok dialógu na vyššie naznačenú tému a odpovede na otázky.
1. Na základe čoho ste stanovili cenu pre kurt v hodnote 3,40 € na hodinu, keď:
a) kvalita kurtu č.1 je znížená:
- nekvalitným a nerovným podkladom
- umelá tráva je poškodená neskorým posypom druhej vrstvy kremičitého
piesku, lebo piesok na to určený, bol použitý na iné účely
- od začiatku prevádzky kurtu nebola dodržaná technológia postupu jeho údržby,
kurt vlastne nebol vôbec udržiavaný,
- za uvedené skutočnosti by mal niekto byť zodpovedný
- nekvalitný povrch je príčinou, že okolo 35% hraných loptičiek
má nepredvídateľný odraz a zhruba 5% loptičiek má taký sklz, že sú
nehrateľné
b) pre porovnanie uvádzame, že cena antukového kurtu, ktorý je náročný na údržbu,
potrebuje stáleho správcu a minimálne 5 hodín týždennej údržby vyžaduje ročnú
investíciu od 1000 - 1500 € a navyše náklady na jeho zazimovanie sú 150 €,
nehovoriac o jarnom sprevádzkovaní kurtu, má ceny, ktoré sa pohybuju v reláciách :
Bratislava od 3,32 – 4 €, určite niekde aj vyššie, ale... Brezno 3 €, Revúca 2 €,
Rimavská Sobota 3 € na 1½ hod. na osobu, Lučenec 4 – 6 €, Hriňová 4 €, Detva 4 €,
Humenné 4 €
c) ceny za kurty s povrchom umelá tráva s prihliadnutím na ich kvalitu sú:
Klenovec 3 €, Rimavské Zalužany 0 €, Hriňová 3 €, Detva 3 €

2. Pri hodnotení kurtu č. 2, nebudeme opakovať bod 1. len zhodnotíme:
nekvalitný povrch je príčinou, že okolo 40% hraných loptičiek má zlý
a nepredvídateľný odraz a asi 10 - 15% loptičiek má taký sklz, že sú nehrateľné
3. Na základe uvedeného je jasné, prečo sa nedá trvať na tom, že kurt č.1 je v poriadku a nič
nechýbalo ani kurtu č.2 a že výstavba nového kurtu bola zbytočná.
4. Neobstojí ani názor a tvrdenie, že tenisti ( hráči ligy ) z kurtov vytlačili verejnosť, keďže
návštevnosť a príjem od ostatnej verejnosti možno predstavuje 15 – 20% z celkového
príjmu za oba kurty.
5. Za úvahu stojí skutočnosť, že naša pohybová aktivita, oproti pohybovej aktivite
volejbalistov je posudzovaná iným meradlom. Sme tiež občania Tisovca, vo svojej
pohybovej aktivite nie sme v ničom odlišní od pohybovej aktivity občanov volejbalistov.
A koniec-koncov kurty nechceme zadarmo a ani dotácie, len vysvetlenie.
Naše návrhy na stanovenie ceny za kurt č.1 a už sprevádzkovaný PU kurt na základe
zistených a uvedených skutočností pri rešpektovaní finančných nákladoch oboch strán sú:
kurt č.1
cena pre verejnosť 2 € (+ 50 centov v prípade použitia sprchy )
cena pre deti do 15 rokov , pri hraní do 15 hodiny – 0 €
cena pre deti do 15 rokov , pri hraní po 15 hodine – 1 €
cena permanentky pre verejnosť na 10 hodín - predmetom rokovania
cena permanentky pre verejnosť na 20 hodín – predmetom rokovania
povinnosť zabezpečiť permanentky od prvého dňa sezóny
povinnosťou hráčov je kurt po použití dať do pôvodného stavu
kurt PU antuka
cena pre verejnosť 3 € (+ 50 centov v prípade použitia sprchy)
cena pre Tisovskú tenisovú ligu – 2 € (+ 50 centov sprcha)
umožniť využitie kurtu pre verejnosť po celý deň
cena pre deti do 15 rokov , pri hraní do 14 hodiny – 2 €
po 14 hodine cena platná pre verejnosť
cena permanentky pre verejnosť na10 hodín – predmetom rokovania
cena permanentky pre verejnosť na 20 hodín – predmetom rokovania
povinnosťou hráčov je kurt po použití dať do pôvodného stavu
prepracovanie a doplnenie prevádzkového poriadku kurtov a tento poriadok
umiestniť pred vstupom na kurty
upozorňujeme, že pokiaľ od prvého dňa prevádzkovania nebude na kurte vykonávaná
stanovená technológia jeho údržby, nebudeme sa nečinne prizerať
k zvýšenej spotrebe vody na kropenie kurtu využiť vodu z bazéna po skončení sezóny
kúpaliska

S pozdravom
hráči Tisovskej tenisovej ligy starých pánov a tenisovej verejnosti

