Projekt Instalace zástínění v tělocvičně
TJ Sokol Senohraby byl realizován
s finančním přispěním Středočeského kraje
Uplynulý rok 2018 byl pro TJ Sokol Senohraby významný
nejenom díky 100 letům své existence, které oslavil skvělými
sportovními výkony, ale i díky získání investiční dotace na
modernizaci tělocvičny z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu sportu, volného času a primární
prevence v rámci Tematického zadání „Podpora
volnočasových, sportovních a vzdělávacích aktivit“.
Projekt spočíval v instalaci zastínění západních oken
tělocvičny, která byla postavena již v 60. letech minulého století. V tělocvičně je pravidelně prováděna
údržba a oprava jednotlivých částí i nářadí a naší velkou snahou je investovat i do modernizace, abychom
mohli sportujícím nabídnout příjemné a komfortní prostředí. Tento projekt byl realizován dodavatelsky
a výběr byl proveden na základě průzkumu trhu a nabídek již před podáním žádosti a příslušné parametry
byly v projektu přesně specifikovány.
Cílem projektu bylo provést vnější zastínění západních oken, protože zejména v pozdních jarních,
letních i podzimních měsících je zde velký osvit cvičící/hrací plochy, navíc v létě dochází k lokálnímu
přehřívání vzduchu (vedlejším přínosem je tudíž i úspora energie vzduchotechnické jednotky). Přímé
osvětlení je velkým problémem např. pro děti při provádění akrobatických prvků, při přesném umístění
smeče za síť, hodu na koš, odpalu florbalového míčku do brány… a tak je přínosem projektu především
zvýšení bezpečnosti a komfortu při cvičení v tělocvičně. Cílová skupina obsahuje široké věkové
rozmezí, nejpočetnější je kategorie od malých dětí s rodiči, předškoláci, přes školní děti a náctileté až
po mládež. Celkově má členská základna TJ Sokol Senohraby na své „soupisce“ cca 360 dětí a mládeže
a většina z nich tělocvičnu používá nejméně jednou týdně (SPV- všeobecná průprava, předškoláci a
Teamgym, pomocné tréninky fotbalové a lyžařské mládeže, florbalový dětský oddíl), další významnou
cvičící skupinou jsou děti z místní Základní a mateřské školy, které zde mají pravidelnou výuku TV,
protože v obci jiná tělocvična není. Při pohledu do rozvrhu je patrné, že je vytížená, jak ve večerních,
tak i v dopoledních hodinách i sportovci vyšší věkové kategorie.
Naše Žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2018 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a
primární prevence v rámci Tematického zadání „Podpora volnočasových, sportovních a vzdělávacích
aktivit“ byla kladně posouzena a dotaci 141 612 Kč jsme získali. Celkové náklady na zastínění byly 188
816 Kč a 25% spoluúčast tj. 47 204 Kč pokryl příspěvek obce na dotační tituly. Časový rozvrh celé akce
proběhl přesně podle harmonogramu podané dotace a v říjnu bylo možné žaluzie pomocí dálkového
ovládání poprvé spustit.
Přejeme všem členům a příznivcům TJ mnoho zdraví a bezporuchové cvičení v r. 2019 v naší
tělocvičně se zastíněním, tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje,
za VV TJ Sokol Senohraby Alexandra Kloužková

