Oprava sokolovny TJ Pavlovice u Kojetína - obnova multifunkčního
centra nejen pro občany Pavlovic u Kojetína
Již několik let ležela některým členům TJ i dalším občanům Pavlovic u Kojetína v hlavě
nutnost opravy místní sokolovny. Prvořadým cílem TJ se tedy stalo získání finančních
prostředků na provedení této finančně náročné akce. Podařilo se. Naše poděkování patří
především MAS Na cestě k prosperitě, o. s. se sídlem v Doloplazích a Obci Pavlovice
u Kojetína.
Budova sokolovny TJ Pavlovice u Kojetína byla postavena v letech 1961-1964
za značného úsilí členů tehdejší TJ Sokol a ostatních občanů Pavlovic. Sloužila
k tělovýchovné činnosti i k pořádání kulturních a společenských akcí. V devadesátých letech
byla budova pronajata k pořádání diskoték. Pronájem byl jediným významnějším zdrojem
příjmů tělovýchovné jednoty k zajištění činnosti i k provádění nutné údržby a oprav
(provedena kompletní výměna střešní krytiny). Nevyhovující stav oken vyřešil nájemce
v hlavním sále jejich zaklopením OSB deskami a do černě vymalovaného sálu byly
instalovány boxy k sezení.
Veškerá tato provizorní a jednoúčelová řešení po dvaceti letech užívání dospěla
za hranici své životnosti. Stejně tak stav původní elektroinstalace, zejména osvětlení v
hlavním sále sokolovny a absence vyhovujícího vybavení znemožňovala využívání těchto
prostor.
Od začátku července letošního roku bylo do této chvíle proinvestováno více než
600.000 korun. První etapou realizace bylo vyklizení hlavního sálu sokolovny - bylo
demontováno bednění oken a dále sedací boxy tak, aby se uvolnila celá plocha hlavního sálu boxy zabíraly více než třetinu z celkové plochy 240m čtverečních.
Druhá část realizace byla zaměřena na vybudování nové elektroinstalace včetně nového
osvětlení v hlavním sále a přilehlých prostorách. Následovala výměna oken a venkovních
dveří v částech objektu, ve kterých se po dokončení projektu počítá s frekventovaným
využitím - hlavní sál, sociální zařízení, chodby, sklady, klubovna fotbalového oddílu. Výměna
oken a dveří by měla zamezit jak současnému promrzání těchto stavebních otvorů, tak pomoci
snížit náklady na vytápění, které tělovýchovné jednotě budou vznikat v souvislosti se zimním
užíváním.
Vyspraveny byly omítky poškozené provedenými pracemi i dosavadním užíváním
budovy. Byla provedena kompletní výmalba a nátěry vnitřních dveří. Malířské a natěračské

práce byly vzhledem k dosavadnímu stavu obzvlášť zdlouhavé a náročné - v hlavním sále
byla totiž použita většinou černá, v ostatních místnostech další tmavé a syté odstíny barev.
Odstranění původních nátěrů probíhalo za velkého úsilí převážně brigádně. Kompletní
renovací prošly také parkety v hlavním sále a přísálí. K dosažení plné využitelnosti hlavního
sálu bylo zakoupeno také 20 stolů a 100 židlí.
Oprava sokolovny TJ se stala také akcí Obce Pavlovice u Kojetína. Obec beze zbytku
naplnila vzájemnou smlouvu o spolupráci obou subjektů a významným dílem přispěla
k realizaci a financování oprav. Cílem je také společné využívání objektu a zajištění
budoucího provozu.
Realizací projektu tak bylo v Pavlovicích u Kojetína obnoveno multifunkční centrum
využitelné nejen místní tělovýchovnou jednotou, která objekt vlastní a spravuje, ale i subjekty
ostatních sektorů - obcemi, spolky a podnikatelskými subjekty.
Výčet provedených prací není kompletní, a jak doufám, ani konečný. Drtivá většina
prací byla prováděna svépomocí a hradil se tedy pouze materiál. Hodnota provedených oprav
proto několikanásobně převyšuje skutečně vynaložené finanční náklady.
Děkujeme všem, kteří byli ochotni vzdát se alespoň chvíle svého volného času a
s rekonstrukcí naší pavlovské sokolovny jakkoli pomohli. Nejen hlas odevzdaný ve volbách,
ale daleko více právě dobrovolná práce ve veřejném zájmu je totiž jedinou cestou, jak se
vyrovnat vyspělejším zemím, ke kterým tak rádi vzhlížíme.
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