
Ve Studénce se těší  na první jarní fotbalové boje. Ale budou

                                 

 

Fotbal Studénka: 

Vzhledem k častým dotazům občanů či okolních klubů, dáváme jednoznačně 

najevo, že my nejsme vlastníkem fotbalového areálu a tudíž nemůžeme za jeho 

stav. Velmi rádi bychom hráli v modernizovaném areálu, bohužel jej nevlastníme 

ani my a ani město Studénka...

O aroganci vlastníka areálu letního stadionu, kterým je TJ MSV Studénka, svědčí 

také skutečnost, že se neobtěžují nás nebo občany v dostatečném předstihu 

informovat, že uzavřou od 20.3.2017 areál stadionu (viz. obrázek pod textem). 

Vlastník areálu totiž nehodlá zajistit své neoznačené staveniště 

potřebných tenisových kurtů"

fungování, ale i Vás, občany města!!!
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Vzhledem k častým dotazům občanů či okolních klubů, dáváme jednoznačně 

najevo, že my nejsme vlastníkem fotbalového areálu a tudíž nemůžeme za jeho 

stav. Velmi rádi bychom hráli v modernizovaném areálu, bohužel jej nevlastníme 

ani my a ani město Studénka... 

O aroganci vlastníka areálu letního stadionu, kterým je TJ MSV Studénka, svědčí 

také skutečnost, že se neobtěžují nás nebo občany v dostatečném předstihu 

informovat, že uzavřou od 20.3.2017 areál stadionu (viz. obrázek pod textem). 

ehodlá zajistit své neoznačené staveniště 

potřebných tenisových kurtů" mobilním plotem, ale omezí tak nejen naše 

fungování, ale i Vás, občany města!!! 
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Vzhledem k častým dotazům občanů či okolních klubů, dáváme jednoznačně 

najevo, že my nejsme vlastníkem fotbalového areálu a tudíž nemůžeme za jeho 

stav. Velmi rádi bychom hráli v modernizovaném areálu, bohužel jej nevlastníme 

O aroganci vlastníka areálu letního stadionu, kterým je TJ MSV Studénka, svědčí 

také skutečnost, že se neobtěžují nás nebo občany v dostatečném předstihu 

informovat, že uzavřou od 20.3.2017 areál stadionu (viz. obrázek pod textem). 

ehodlá zajistit své neoznačené staveniště "dalších velice 

mobilním plotem, ale omezí tak nejen naše 



 

                                                                                                  Zdroj:Fotbal Studénka 


