Program rozvoje venkova JMK , DT1-Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské
vybavenosti.

Název akce: „Pod jednou střechou“
Budova kinorestaurantu, ul.Pekařská , Šakvice, postavená v 19.stol.
Dřívější využití budovy:



Přízemí: restaurace+ kino, promítání filmů
1.NP – 2.NP: diskotéka, kadeřnictví, bar
Postupně zrušeno:
 promítání filmů pro nezájem veřejnosti
 bar + diskotéka – neplacení nájmu, nepořádek po obci, vandalismus, opilství mládeže
 kadeřnictví- velká konkurence v obci, nevhodné umístění provozovny

Současné využití budovy
Přízemí: prostory bývalého kina: provedena částečná rekonstrukce, nyní tyto prostory využívá :


dechová hudba Túfaranka a Sokolka ke svým zkouškám




konají se zde koncerty, divadla, přednášky
kulturní akce pořádané ZŠ a MŠ Šakvice

1.NP: prostory bývalého baru byly zrekonstruovány. Obec provedla výměnu oken, nové topení,
zateplení stropu a rekonstrukci osvětlení. Rodiče prostory uklidili, vymalovali a vyzdobili. Stěny byly
vybaveny velkými zrcadly, z domu byl přinesen nepotřebný nábytek, hračky a vznikly zde prostory
pro :
 folklórní soubor Hanýsek



klub maminek „Prťata“



sdružení „Akce v Šakvicích“



zázemí pro příměstský tábor pro děti v době letních prázdnin pořádaný klubem maminek.
V letošním roce se plánuje do těchto prostor přesunout:
klub seniorů
divadelní kroužek




2.NP: v současné době jsou prostory prázdné, topení je nefunkční, okna jsou nevyhovující, zatéká
střechou.

Skupina mladých sportovců

oslovila obec s přáním vytvořit zázemí pro sportovce v budově kinorestaurantu 2.NP a nabídli svou
pomoc. Společnými silami byly vyklizeny prostory a nyní je potřeba:










provést rekonstrukci topení
nová okna včetně zateplení
instalatérské práce
zednické práce
malování
oprava střešní krytiny
podlaha
vybavení
napojení na kanalizaci, odvodnění

50 000,240 000,60 000,50 000,5 000,30 000,45 000,250 000,20 000,-

Odborné práce provedou firmy, drobnější práce budou provedeny svépomocí a brigádnicky. Nově
vytvořené prostory budou sloužit pro sportovní vyžití dětí, mládeže i dospělých: posilovna, jupping,
crossfit, rehabilitační cvičení pro starší občany, cvičení rodičů s dětmi.

Plánované využití budovy:
Rekonstrukce budovy kinorestaurantu bude pokračovat i v r.2016-17, dle finančních možností obce.
V přízemí budou prostory upraveny pro moderní knihovnu včetně počítačové učebny a prostor pro
pořádání různých kurzů např. keramiky, pletení atd. Vstupní prostory budou věnovány historii obce –
galerie, muzeum.

Postupně budou upraveny i venkovní prostory. Bude zde vytvořen koutek pro děti, posezení na
terase, setkávání u táboráku. V létě možnost táboření. Bezbariérový přístup.

Cíl:
Do jedné budovy soustředit veškeré aktivity obce – kultura, sport, volnočasové aktivity a tím ušetřit i
náklady na energie. Postupně zrekonstruovat celou budovu a vytvořit zde víceúčelové zařízení pro
všechny občany. Zrekonstruované prostory 2.NP budou sloužit pro sportovní vyžití dětí, mládeže i
dospělých: posilovna, jupping, crossfit, rehabilitační cvičení pro starší občany, cvičení rodičů s dětmi.
1. Z budovy se postupně stane víceúčelové zařízení pro občany . Pod jednou střechou se sejdou
občané všech věkových kategorií:(Babička s dědečkem si na terase dají kafíčko, půjčí si
v knihovně něco na čtení, poslechnou si dechovou hudbu, která zde mívá koncerty a možná
využijí i rehabilitačního cvičení. Vnuci se vyřádí v klubu „Prťata“ a nebo se budou učit folkloru,
možná si zahrají divadlo. Starší mládež a rodiče půjdou do posilovny. Večer si všichni posedí
třeba u táboráku a nebo navštíví kurz, který bude zrovna probíhat).
2. Vytvoření pracovního místa pro správce budovy.
3. Úspora energie.
4. Zapojení občanů Šakvic do společenského života v obci: vedení cvičení, kroužků, kurzů a jiné
aktivity.
5. Zvýšení atraktivnosti obce.
6. Výchova ke sportu, lásce k folklóru, návrat ke knize.
7. Soudržnost občanů pod jednou střechou.

Rozpočet akce:

Rekonstrukce topení, instalatérské práce
Výměna oken včetně zateplení
Zednické práce, malování
Oprava střešní krytiny, klempířské práce
Podlaha
Vybavení
Napojení na kanalizaci, odvodnění
Celkem Kč:

110 000,00
240 000,00
55 000,00
30 000,00
45 000,00
250 000,00
20 000,00
750 000,00

Rekonstrukce budovy kinorestaurantu Šakvice je v souladu s Plánem rozvoje obce.
Obec Šakvice má v rozpočtu připravené finanční prostředky na spolufinancování akce.
Odborné práce provedou firmy, drobnější práce budou provedeny svépomocí a brigádnicky.
Celková rekonstrukce budovy se provádí postupně, dle finančních prostředků.

Drahomíra Dirgasová

