Tělocvičná jednota Sokol Zásada
Vážení spoluobčané,
v roce 1886 byla v obci Zásada založena tělocvičná jednota Sokol a v témže roce
zahájila svou činnost pod vedením prvního starosty pana Josefa Marka. Letos tedy uplyne 135
let od jejího vzniku. Pro rozvoj činnosti tělocvičné jednoty bylo dalším důležitým mezníkem
rozhodnutí postavit sokolovnu. Základní kámen byl slavnostně položen 6. května 1926, tedy
právě před 95 lety.
Cílem nejen členů tělocvičné jednoty, ale i řady občanů je zachovat budovu sokolovny
a obnovit v ní provoz spojený s pořádáním tělovýchovných, kulturních a společenských
aktivit. Na obnovu této činnosti je zapotřebí provést rekonstrukci topného systému, který v
současné době neumožňuje bezpečný a hospodárný provoz. Z tohoto důvodu bude nezbytně
nutné změnit současný parní systém vytápění na plynový, pořídit plynový kotel, vyměnit
radiátory a zakoupit horkovzdušné plynové dotápění.
Pro realizaci těchto stavebně technických aktivit je důležité získat finanční podporu z
dotačních titulů. Ta by měla tvořit cca 60% nákladů na rekonstrukci. Zbylou část musí žadatel
získat z jiných zdrojů.
Obracíme se proto na Vás, nejen v zájmu zachování úcty k našim předkům, ale i z
důvodu podpory společenského a tělovýchovného života v Zásadě, s žádostí o poskytnutí
finančního daru, který bude určen k dofinancování výše zmíněných stavebně technických
aktivit.
Pokud se podaří náš záměr uskutečnit, budeme moci 135 let činnosti tělocvičné
jednoty a 95. výročí od položení základního kamene zásadské tělocvičny oslavit s pocitem, že
budova sokolovny bude moci opět sloužit našim občanům.
Budeme rádi, když náš záměr podpoříte finančním darem, jehož výši necháváme
samozřejmě na Vás. Finanční dar můžete poukázat na bankovní účet 2601736354/2010
vedený u FIO Banky, a.s., nebo nás oslovit osobně.
V případě, že jste organizace nebo si chcete uplatnit dar v účetnictví, přikládáme vzor
darovací smlouvy.
Za projevenou podporu a důvěru předem děkujeme.
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