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Po loňském výbuchu plynu a požáru tenisové klubovny 9. června 2010 přišel Sokol Horní Počernice o základnu na

tenisových kurtech ve Žlíbku. Provizorně kurty sice fungovaly, firma Zepris, která neštěstí způsobila, dodala

kontejnery jako šatny a zajistila provoz na kurtech.

Architekt a dlouholetý člen Sokola Jiří Danda vyprojektoval novou klubovnu odpovídající současným nárokům a

požadavkům na moderní areál i s rekonstrukcí hřišť tak, aby se celý areál dal ještě lépe využívat. Neslouží jen

členům tenisového oddílu, jednotlivé kurty si pronajímají trenéři mládeže ale i jednotliví občané, kteří si sem chodí zahrát tenis.

            

Nová klubovna bude obsahovat zázemí pro sportovce jako jsou šatny, sociální zařízení, klubovní prostor, bufet, skladový prostor, součástí

stavby jsou i nové přípojky energií, kotelna ale i úprava veřejného parkoviště.

Zahájení stavby je naplánováno na září tak, aby do konce roku stála hrubá stavba. Uvedena do provozu by klubovna měla být v polovině

roku 2012.

Celá záležitost je velmi nákladná, a proto budeme pokračovat v tradici TJ a budovat s maximálním vlastním nasazením a s co největší

hospodárností. Doufáme, že vznikne příjemné místo, kam budou za sportem chodit ti aktivní, ale kam si najdou cestu i ti, kteří se jen tak

půjdou podívat a posedět. Prostě klubovna bude sloužit všem občanům Horních Počernic, i když to nejsou vášniví tenisté.

 

Ještě bych ráda uvedla důležitá čísla : Rozpočet stavby je 5.300.000,-Kč vč.DPH.

Odhad vzniklé škody stanovený znalcem byl 3.186.000,-Kč. Společnost Zepris s.r.o. uznala náhradu škody ve výši 2.800.000,-Kč vč. DPH.

Na základě žádostí byl TJ Sokol udělen grant HMP v programu řešení havárií tělovýchovných zařízení ve výši 800.000,-Kč, příspěvek

z investičního programu MŠMT 1.000.000,-Kč a Nadace ČEZ přidělila příspěvek 500.000,-Kč. Veřejná sbírka a příspěvky členů na tento účel

vynesly 170.000,-Kč. Všechny tyto příspěvky jsou přísně účelově vázány, nelze je použít na nic jiného než na stavbu. Musíme velmi dobře

hospodařit, protože Tělovýchovná jednota Sokol ze svého velmi napjatého rozpočtu nemůže na stavbu přidat nic.

 

Doufáme, že nás už nebude provázet smůla a že se v létě 2012 sejdeme v příjemném prostředí nové klubovny na tenisových kurtech

nejenom my členové TJ Sokol ale i Vy všichni ostatní.
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