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Radostné dětství - vzpomínky na celý život

Radostné dětství - vzpomínky na celý život

Popis: Naše TJ Pohoří je spolek, který se věnuje různým činnostem a podpoře sportu pro všechny věkové
kategorie. Za poslední rok se TJ výrazně rozrostla o mladé členy a začala organizovat nejrůznější sportovní a
kulturní aktivity. Pohoří je malá obec s přibližně 680 obyvateli, kde je minimum možností k jakémukoliv
volnočasovému vyžití. Děti z naší vesnice, které mají zájem o sportovní i jiné kroužky, musí za nimi dojíždět do
okolních měst. V loňském roce TJ obnovila kroužek volejbalu, který po úspěšné letní činnosti pokračoval i v
zimních měsících. Muži se scházejí pravidelně na fotbal nebo nohejbal. A pro děti jsme založili páteční cvičení v
tělocvičně, které se záhy stalo velmi oblíbené a překvapila nás velká účast i nadšení pro sport. S každým cvičením
se šikovnost a zručnost dětí zlepšovala. Jejich úsilí bylo odměněno na závěrečném dubnovém setkání soutěžním
odpolednem s odměnami a diplomy. Tělocvičnu navštěvovalo pravidelně 20 dětí, které mají zájem se dál
pravidelně scházet. Proto plánujeme páteční schůzky s dětmi přesunout na naše hřiště, kde mohou mít rozmanité
možnosti k venkovním aktivitám a za nepříznivého počasí lze využít i klubovnu. Děti i rodiče jsou nadšeni naší
činností a neustále nám dávají nové podněty k dalším možnostem společenského a sportovního vyžití. Na jejich
základě se snažíme pořádat více akcí, kde se mohou společně zapojit děti i jejich rodiče. Při akcích, kdy rodiče
sportují, soutěží nebo jsou jinak zaneprázdněni, by bylo dětské hřiště vhodným doplňkem našeho areálu. Větší
děti by tam měly svoje aktivity, ale přitom pod dohledem rodičů. Dětské hřiště je dlouholetým problémem naší
obce. Je občany vyžadováno, ale stále se nenašel investor a provozovatel tohoto zařízení. I TJ v minulosti žádala
obec o příspěvek na herní prvky, bohužel tato žádost byla zamítnuta. Nenašla se ani podpora ze stran sponzorů.
Rádi bychom tedy využili prostor na našem pozemku k vybudování dětského hřiště nakoupením dvou herních
prvků, které jsou využitelné jak pro menší, tak pro větší děti. Chtěli bychom zde nainstalovat lanovou pyramidu a
multifunkční domeček s lezecími prvky. Hřiště je velmi nákladné, proto bychom formou dotace pořídili jen herní
prvky. Doplňkové práce a dopadové plochy bychom si pořídili svépomocí, v rámci brigádnických hodin. Herní
prvky jsme vybírali dle přání rodičů na základě ankety v naší obci a podle finančních možností. Hřiště bychom rádi
doplnili i o další prvky. Dětem jsme navrhli, že by si samy (pouze s naší částečnou pomocí) mohly vybudovat
vlastní domeček („bungr"). Byly nápadem nadšeny a již si samy vytvářejí návrhy. Postupem času máme v plánu
rozšířit hřiště o jednoduché a finančně méně nákladné prvky jako např. šplhací tyč, houpadla na pružině nebo
hrazdu pro dívky. Jako součást hřiště bychom rádi pořídili posezení pro maminky i děti ve formě dvou dvojlavic se
stolem, které by sloužili pro občerstvení, malování nebo na další dětské činnosti. Pokud bude nepříznivé počasí,
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budeme využívat klubovnu, kde chceme dokončit úpravy stávajícího stavu. Zima prověřila netěsnost stěn.
Abychom ušetřili energii na vytápění, chtěli bychom klubovnu vnitřně zateplit pomocí minerální vaty a
sádrokartonu. Těmito úpravami se i vylepší vzhled stěn v místnosti. Dalším krokem by byla oprava podlah, které
se již na hodně místech propadají a nelze je dobře udržovat. Proto bychom rádi vybourali stávající podlahy a
nahradili je OSB deskami, na které bychom položili nové kvalitní linoleum. V posilovně je kromě podlahy nutno
vyměnit koberec za nový zátěžový.

Příjemce dotace: TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA POHOŘÍ
Realizace: 04/2014 - 11/2014
Celkové výdaje: 209 909,- Kč
Dotace přidělená MAS: 188 918,- Kč
Proplacená dotace: 188 918,- Kč
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