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Prohlášení výboru T. J. Sokol Bzenec k výstavbě víceúčelové sportovní haly

Počátkem roku 2021 byl starosta jednoty Mgr. Josef Ženata požádán starostou města Bzenec o
podpis čestného prohlášení pro účely dotačního řízení na výstavbu sportovní haly. Tato žádost byla
odůvodněna také tím, že tenisový oddíl a rovněž fotbalový klub má o výstavbu zájem. Starosta
jednoty vyjádřil svůj názor k výstavbě, nicméně vědom si potřebnosti jinými sportovními
organizacemi, vydal pokyn jednatelce, aby věc zadministrovala.
Od tohoto okamžiku se však mnohé věci změnili, neboť mezi sebou začali sportovní organizace
komunikovat. Z diskuzí vyplývá, že výstavba haly za cca 90 milionů korun není jediné a nezbytně
nutné řešení. A tedy starosta jednoty na základě probíhajících debat opětovně oslovil celý výbor
jednoty (10 dalších členů jednoty) s následujícím výsledkem: 1 pro výstavbu s odůvodněním, že bude
sloužit jako trvalá stavba dalším generacím, 10 proti s níže uvedeným odůvodněním.

- špatná ekonomická situace státu se odrazí v rozpočtové sféře obce (rozpočtové určení daní)
- vhodnost rekonstrukcí stávajících objektů a budování menších levnějších staveb (umělá tráva,

nafukovací hala apod.)
- sama jednota má k dispozici dvě tělocvičny a venkovní hřiště, dále je tělocvična součástí Zš

Bzenec a také jsou další tělocvičny součástí sš hotelnictví, gastronomie a lesnictví, jejímž
zřizovatelem je JMK

- měla by být ustavena sportovní komise, složená ze zástupců sportovních organizací, která by
městu Bzenec předkládala návrhy projektů a se kterou měl být tak významný projekt
konzultován

- zájem O sport má klesající tendenci především u dospělých, rovněž u dorostu
- víceúčelová hala v takovém rozsahu bude mít nejen nákladnou výstavbu, ale i následný

provoz
- toto vše se logicky musí projevit i ve výši poskytovaných dotací z rozpočtu města pro

jednotlivé organizace, což může výrazně omezit jejich činnost s dětmi.

Závětem slovo starosty jednoty:
„Já sám jsem byl proti výstavbě haly v takovém rozsahu, vedou mě k tornu mé vlastní zkušenosti
Z celoživotní praxe v oblasti tělovýchovy. Sportu se věnuji celý život jako cvičenec, hráč, trenér a
funkcionář. Město Bzenec pomáhá všem sportovním organizacím vytvářet podmínky pro jejich práci
a rozvoj, za to patří velký dík. Před několika lety jsem s místostarostou Ing. Černým vedl debatu o
výstavbě sportovní haly. Tento mě přesvědčoval, že nejdůležitějšíjsou podmínky pro sport, ve smyslu
mít kde sportovat. Já jsem mu oponoval, že mnohem důležitější je mít dostatek zapálených
nadšenců, kteří se činnosti budou věnovat a svým zápalem „nakazí“ í ostatní. Co platné, když bude
kde sportovat, ale nebude mít kdo sportoviště využívat. Většinou se pak stane, že S odchodem
tahounů zaniká celý oddíl. Právě tito dobrovolníci mají největší zásluhy na chodu oddílů bez rozdílu
organizací a patří jim uznání a obdiv. Tedy mé díky patří nejen městu Bzenec (starostovi p. Čejkovi,
Radě a ostatním členům Zastupitelstva města Bzenec) za finanční podporu činností, ale hlavně těm,
kteří vlévají své nadšení do žil sportujících.“

za výbor jednoty Sokol Bzenec
Mgr. Josef Ženata, starosta jednoty


