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V Prachaticích dokončili výstavbu hokejbalového hřiště
Tisková zpráva 9/2015
V Prachaticích vyrostlo v parku Mládí nové venkovní hokejbalové hřiště. V zimních měsících
se jeho povrch zaleduje a bude sloužit pro veřejné bruslení. Výstavba hřiště si vyžádala 21,4
milionů korun, z toho 15,5 milionů pokryje dotace z ROP Jihozápad.
Nově vzniklo i nezbytné zázemí hřiště, tedy šatny pro hráče a rozhodčí, sociální zařízení a
tribuna s 240 místy. Ta byla vybudována na nevzhledném valu, který sloužil jako protihluková
zóna od silnice II. třídy, která se za valem nachází. Hřiště odpovídá mezinárodním
parametrům, tedy délce 52 metrů a šířce 26 metrů. Je osvětleno a vybaveno elektronickou
časomírou. Povrch hřiště umožňuje v zimním období zaledování plochy a její využití pro
bruslení.
„Práce na samotném hřišti a zázemí jsou již dokončeny. Nyní se pouze dokončují sadové
úpravy v okolí hřiště, sází se zde mimo jiné 30 stromů a 50 keřů. Zkolaudováno bude vše do
konce května,“ uvedl Lukáš Tryml ze společnosti G-PROJECT, který na projekt zpracoval
úspěšnou žádost o dotaci a nyní dohlíží na soulad výstavby hřiště s dotačními pravidly.
Hokejbalisté dosud museli hrát na hřišti ve tři kilometry vzdálených Žernovicích. To je však
nevyhovující, chybějí zde mantinely a sociální zázemí je jen mobilní. Problémem je i
vzdálenost od Prachatic, rodiče musí své děti na tréninky vozit auty.
Celkové výdaje: 21,4 mil. Kč
Z toho dotace z ROP Jihozápad: 15,5 mil. Kč
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