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Nejeden návštěvník letního koupaliště Polanka už byl letos zklamán. Na konci července
dny plné sluníčka, 23 – 26°C, ale koupaliště zavřené! Bohužel, ráno to nevypadalo slibně,
tak se zavře na celý den. Co na tom, že odpoledne na sluníčku teplota přeskočí třicítku a
turista či domorodec nemá jinou možnost, než odjet mimo okresní město, neboť v
Třebíči jsou obě koupaliště zavřená. Ať už Polanka, tak i krytý bazén Laguna. Není divu.
Obě zařízení provozuje stejný provozovatel. Obě zařízení za velmi výhodných podmínek.
Zajímavostí je i doba a podmínky pronájmu tohoto zařízení. Polanka je smluvně pronajatá
do roku 2014, Laguna až do roku 2024! Vzhledem k tomu, že už nějaký pátek tyto
zařízení provozují, jedná se o velmi dlouhé pronájmy. To ovšem není až tak neobvyklé,
pokud se zhodnocují ceny nájmu se vzrůstající inflací a tržní hodnotou. Zajímavostí je,
jak přiznal Třebíčskému deníku starosta Uher, že prakticky veškerou prokazatelnou
ztrátu hradí město. Tedy provozovateli nevzniká žádná ztráta! No není to přímo ideální
způsob podnikání?       Potom samozřejmě nikoho netrápí, zda je či není otevřeno. To by
si normální podnikatel nemohl dovolit. Dovedete si představit např. sjezdovku na horách,
60 cm sněhu, sice trochu pod mrakem, ale jinak dobré podmínky a provozovatel nepustí
vlek, protože ráno trochu sněžilo? Asi by dlouho vlek neprovozoval. Leda by měl
sponzora s bezednou kapsou. No a tím je město Třebíč. Polanka je jistě velmi pěkné
koupaliště. Má tradici a své kouzlo říčních lázní. Provozovateli jsou však návštěvníci až
na druhém místě. To ukazuje i postoj k cyklistům. Polanka je hned vedle cyklostezky,
nechápavě ale není kde umístit kolo. Pokladní vás s kolem vykáže mimo areál. „Nechte
si ho na mostě?!“ Kdo má kolo za několik tisíc, jistě tuto radu ocení! V okolí neznám
podobnou situaci, kdy by cyklista nebyl na koupaliště vpuštěn! Dále je velmi
nestandardní sleva vstupného až po 17 hodině a jen pro dospělé! Děti platí i večer stejně
jako za celý den! Navíc většina koupališť v okolí dává slevy už po 14. hodině. To jen opět
ukazuje velkou empatii s návštěvníky koupaliště. Vrcholem je součastné uzavření
bazénu na Laguně. Otevírá se opět 16.8. Chápeme odstávku, ale jestli je nutná až na dva
měsíce? Není odstávka na Dukovanech rychlejší? A jak dále? Starosta řekl, že prodej
areálu nepřipadá v úvahu, protože nelze zaručit, že provozovatel koupaliště nezruší. Je
mi divné, že by nešlo do prodejní smlouvy dát klauzuli o provozování koupaliště. Když
město Znojmo kupovalo zpět „svůj“ pivovar, dostalo podmínku, že zde nesmí vařit pivo.
Někde to jde, a jinde ne? Asi záleží na tom kdo, jak a za kolik.  Majetkové vztahy šéfuje
na radnici místostarosta Mastný, takže do voleb žádnou změnu nečekejme. A potom?
Uvidíme. Je zde další téma pro budoucí radnici.
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