Víceúčelové hřiště v Mešně
Výstavba víceúčelového hřiště proběhla na základě několikaleté diskuze mezi
mešenskými nohejbalisty a zastupiteli obce Mešno.
Mešno má za obecním úřadem asfaltové hřiště, které bylo postaveno v roce 1997. V srpnu
2010 byla projednávána na zastupitelstvu možnost položit umělý povrch na ten stávající. K
realizaci úpravy povrchu nedošlo. V srpnu 2012 se na zastupitelstvu projednával a schválil
záměr o rozšíření sportovního areálu všemi zastupiteli. Do územního plánu byl tento
požadavek zahrnut. V únoru 2013 byla vyhotovena Projektová dokumentace a v dubnu 2013
se začala zpracovávat žádost o dotaci. V květnu 2013 byl na úřední desce umístěn záměr
postavit víceúčelové hřiště.
Vzhledem k vyšší pořizovací hodnotě byla výstavba nového hřiště podmíněna
získáním dotace, která by pokryla část výdajů související s jeho stavbou. Bohužel došlo k
jejímu zamítnutí ze strany poskytovatele dotace.
V roce 2016 byla znovu dle rozhodnutí zastupitelstva obce podána další žádost o
dotaci na jeho výstavbu - žádost byla úspěšná .
Dotace byla poskytnuta v rámci programu Rozvoje a obnovy venkova Plzeňského kraje, ve
výši 400 000,- Kč. Celková výše nákladů dle projektu činila 1 065 950,- Kč včetně DPH.
Rozdílná část byla hrazena z rozpočtu obce Mešno.
Dle výběrového řízení byla na jeho výstavbu vybrána firma SHEETS SERVIS, s.r.o. s
počátkem spolupráce od 1.9.2016. Dokončení výstavby proběhlo na jaře roku 2017.
Povrch je antukový s užíváním pro nohejbal, volejbal a tenis. Je umístěno
vedle stávajícího asfaltového a dětského hřiště, na bývalé travnaté části obecního pozemku.
Stávající asfaltové hřiště bude i nadále možné využívat pro volnočasové aktivity dětí i dospělých nebo pro případné akce pořádané obcí či jednotlivci, jako tomu bylo doposud.
Používání nového hřiště je podmíněno Provozním řádem, který je umístěn na
viditelném místě. Hřiště je uzamykatelné a pro zájemce o jeho využití je nutné požádat
odpovědné osoby: p. R. Jelínka, p. S.Pousku nebo p. P. Šilhánka.
Hřiště může využít občan Mešna i jeho návštěvník zdarma za podmínky, že jej před
předáním odpovědné osobě uvede do původního stavu (tzn. upraví povrch antuky a uklidí po
sobě případné odpadky).
Z důvodu využívání hřiště pro nohejbalové tréninky a zápasy je vhodné se předem domluvit
na termínu.
Přijďte a využijte naše hřiště ke svému sportovnímu vyžití.

Nohejbalisté Mešna.

