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Výstavba hokejbalového areálu v Horní Bříze
Důvodem pro vybudování hokejbalového areálu v Horní Bříze byl velký zájem mladých lidí, kteří
do té doby jezdili hrát hokejbal do nedaleké Třemošné. Hlavně z jejich iniciativy byl v r. 1999, po
schválení VH TJ ZKZ Horní Bříza, založen oddíl hokejbalu. Po jednání mezi zástupci TJ ZKZ
Horní Bříza, okresního výboru ČSTV Plzeň - sever a města Horní Břízy byl schválen záměr
vybudovat v Horní Bříze hokejbalové hřiště
Historie výstavby:
Rok 2000 - záměr vybudovat hokejbalové hřiště u Sokolovny...
Jediný pozemek, který byl v té době ve vlastnictví TJ ZKZ HB, bylo hřiště u Sokolovny a to nebylo
zrovna v dobrém stavu (při velkých deštích se vyplavoval písek z hřiště na ulici). Navíc toto hřiště
nebylo pro sport využíváno a tak se přímo nabízela možnost vybudovat asfaltovou plochu pro
hokejbal právě tady. Vzhledem k tomu, že v té době také budova Sokolovny patřila TJ ZKZ HB i
rozšíření šaten s příslušenstvím se jevilo příhodně a hlavně by nebylo tak finančně nákladné.
Tělovýchovná jednota tedy nechala zpracovat projekt na toto hřiště. Projekt zaplatilo město. V roce
2002 jsme se dozvěděli, že Sokolovnu v rámci restitucí musíme předat Sokolu. Pro zachování
původního záměru byla připravena s organizací Sokol Praha, které jsme Sokolovnu měli předávat,
smlouva o její bezúplatné výpůjčce pro sportovní účely.
Rok 2003 - změna záměru vybudovat hokejbalový areál na původním hokejovém hřišti...
V tomto roce město Horní Bříza získalo od podniku ZKZ Horní Bříza a.s, pozemky původního
hokejového hřiště v Tovární ulici (s již zaběhlou restaurací „Hokejka“). Vzhledem k tomu, že
někteří zastupitelé nesouhlasili s vybudováním hokejbalového hřiště v centru města, byla tedy
realizována mezi městem Horní Bříza a TJ ZKZ HB výměna pozemků původního hokejového
hřiště na Továrně za pozemek hřiště u Sokolovny.
Z toho vyplynula i změna záměru o místě vybudování hokejbalového hřiště. S tím ale také
vyplynula nutnost vybudování nových šaten u hokejbalového hřiště. Po dohodě byl zadán nový
projekt na vybudování hřiště a šaten pro hokejbal na pozemcích v Tovární ulici.
Roky 2001 až 2011 - běh na dlouhou trať…
Podávání žádostí o investiční dotaci ze státního rozpočtu na hřiště
rok 2001 – 2005
- dotace byla přidělena ve výši 1,5mil. Kč (asi 50% potřebné částky) v roce 2005
- v dodatečném řízení z prostředků, které byly vráceny jinými subjekty
- zbytek peněz získán od města HB, TJ a sponzorů
Získání projektu na hřiště i šatny
rok 2003
Udělení stavebního povolení na hřiště i šatny
rok 2004
- postupně prodlužována platnost až do roku 2010
Výstavba hokejbalového hřiště
rok 2005
- pouze asfaltová plocha
Dokončení hřiště včetně střídaček a mantinelů
rok 2006
Podávání žádostí o investiční dotaci ze státního rozpočtu na šatny
rok 2007 – 2011
- dotace byla přidělena ve výši 1,5mil. Kč (asi 70% potřebné částky) v roce 2011
- v dodatečném řízení z prostředků, které byly vráceny jinými subjekty
- zbytek peněz získán od města HB, TJ a sponzorů
Výstavba šaten svépomocí
rok 2009
Dokončení šaten z přidělené investiční dotace
rok 2011
(O získání všech dotací a řízení výstavby se staral předseda Tělovýchovné jednoty Ing. Vladimír Procházka)

Rok 2012 - a co dál? Umělý povrch…, zastřešení… Kdo ví? 
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